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الديوان إهداء

َزيْنََب إَِىل

َوَوْم��ِض ُوثُ��وٍب َع��ْن اْل��ُح��بِّ ُش��ْع��َل��ُة تَ��ْم��ِض��ي َوَه��يْ��َه��ات َم��َض��ى َق��ْرٍن ُرب��ُع
نَ��بْ��ِض أَي ِب��نَ��بْ��ِض��ِه َوُف��َؤاِدي ُج��نُ��ونِ��ي ِف��ي اْل��َف��تَ��ى ذَِل��َك أََزْل َل��ْم
وََغ��ْم��ِض َص��ْح��ٍو ُك��لِّ ِف��ي أََم��اِم��ي ـ��َوى ال��نَّ��ش��ـ َوأَْش��بَ��اُح��ُه اْل��َه��َوى ِذْك��َريَ��اُت
َوَق��بْ��ِض��ي! َل��ْم��ِس��ي ِب��اْل��َخ��يَ��اِل َم��ْرَح��بً��ا َع��نْ��َه��ا؟! أَْرتَ��دُّ َف��َك��يْ��َف ِم��نْ��َه��ا أَنَ��ا
َرْوِض َزْه��ِر ع��ل��ى ال��ح��ي��ا ك��ن��ث��ي��ِر اْح��ِت��َج��اٍب بَ��ْع��َد ��ُط��وِر ال��سُّ ِف��ي نُ��ِش��َرْت
َوَرْك��ِض��ي ِب��أُنْ��ِس��ي َالِه��يً��ا بَ��اِك��يً��ا َص��ِغ��ي��ًرا ِط��ْف��ًال أَُع��وُد ِب��ي َف��ِإذَا
أَْرِض��ي ج��وَد ال ��ِخ��يِّ ال��سَّ َح��ي��اِك ِم��ْن ُزُه��وًرا َوْح��ي��ي س��م��اءَ ي��ا َف��اْق��بَ��ل��ي
نَ��ْف��ِض��ي ِم��ثْ��َل يَ��نْ��تَ��ِف��ْض اْل��ُح��بِّ نَ��ْظ��َرَة نَ��ِظ��ي��ِم��ي ِف��ي ��بَ��ا ال��صِّ َع��َل��ى َوأَِع��ي��ِدي
ُم��ِم��ضِّ َدْه��ٍر ِل��ُح��ْك��ِم وَخ��َض��ْع��نَ��ا وح��ي��اءً تَ��َف��رًُّق��ا َش��ِق��ي��ن��ا َك��ْم
ال��م��ن��َق��ضِّ ��ب��ا ال��صِّ ذل��ك ع��ل��ى ـ��ِن ي��ت��ي��م��ي��ـ نَ��ْوَح ن��ن��وُح َوَرَج��ْع��نَ��ا
َخ��ْف��ِض��ي! غ��ي��ُرِك ول��ي��س وف��اءٍ ف��ي م��ج��دي غ��ي��ُرِك ل��ي��س ال��ح��بُّ ع��ل��َم

١٩٣٤ سنة يولية
شادي أبو زكي أحمد





تصدير

الغفور عبد محمد بقلم

(أنداء ديوان من الثانية للطبعة التصدير هذا كتابة من لديَّ أشهى روحيًة لذًة أعرف ال
الشاعر هذا عواطف مع روحي تجاوبت فقد — شادي أبي دواوين أول — الفجر)
روائعه اصطحبُت كلما النفسية سعادتي رس هو تجاوبًا العلوية وأخيلته العبقري

اآلرسة. شخصيته وتمثلت الساحرة
فهو له، ناقد أول هو شادي أبا أن وأعلم ، الفتيِّ الشعر هذا عىل قرن ربع مىض لقد
ذلك ومع القديمة، بآثاره بالك فما الحارضة آثاره عن يرىض وال الكمال إىل التطلع دائم
من تخُل لم وإن الدفني، باأللم اقرتنت وإن العذبة ذكرياتها ولها جمالها لها الصبا فآثار
الصغري، الديوان هذا طبع بإعادة ألحوا الذين أبولو شعراء أحسن فقد وإذن … ضعف
يقتات يزال ما فهو يتجاهلها؛ أن نفسه شادي أبو يستطيع ال عزيزة ذكريات فيه فإن
وإن الحديث، املرصي الشعر مدرسة كونت التي اإلصالح بذور من لبذرة فيها وإن منها،
وضمنت شاعرنا عليها ُطبع التي الفنية واملواهب األدبية الشمائل عىل كافية لدالئل فيها

تفوق. من نال ما له



الفجر أنداء

وسأكتفي معروفٌة،1 شادي أبي شعر يف فآرائي التصدير هذا يف أسهب أن أريد ال
البارزة: النقدية املواضع إىل بالتنبيه

والجمال، الحب شاعر الكهل: شادي أبو هو الفتى شادي أبا أَنَّ بسهولٍة يَُالَحُظ (١)
والنََّواِزِع األسباب متصُل قويٌّ روٌح ولكنه الصبا روح من ذلك يكون أن الطبيعي ومن
يف موضع من أكثر يف بذلك يرصح (وهو الحياء عليه يتآمر الفتى شادي وأبو اآلن. حتى
إال كهولته شعر يف ذلك عن شذوذه ترى وال الكهل، شادي أبو هكذا يزال وال شعره)،
حياته عليه أفسد الذي الحياء ذلك مصارعِة يف فضٌل شخصيٍّا له يكن لم وربما نادًرا،
بفطرته يلتجئ ما فرسعان ذلك عكس حاول ولو حبه، يف التسامي دائُم وهو العاطفية،
ولكنه بعد، فيما الغرامية نكبته يمثل ال الصغري الديوان وهذا التسامي. ذلك إىل ثانيًة

حياته. من الفرتة تلك يف تمثيل أصدق قلقه يمثل
حزينة نشأة نشأ أنه ذلك وآية حداثته: منذ بالشاعر يلجُّ املمضَّ األلم أن نرى (٢)
بالكآبة واقتات والهموم الحرمان من ألوانًا فذاق الوالدين، بني الفرقة مبعثها قاسية
وعزة للشمم مجسم مثال أنه بيد صغره. يف صحته اعتالل وزاده طفولته، منذ واأللم
الكمايلِّ املوهوب الفنان شأن غرور، غري يف ولكن بها دائًما ا معتدٍّ نشأته، منذ النفس
الشبان، نفوس فيه ثارت الذي السيايس القلق من عهد يف صباه الشاعر وقىض النزعة.

صيحته: ونسمع شعره، بيوت من متأججة متوثِّبة الوطنية آالم فنرى

ِب��اْإلِثْ��ِم! أَْش��بَ��َه اْل��ُح��رِّ َع��يْ��ُش َك��اَن إِذَا ِج��ْس��ِم��ي ِم��ْن انْ��َه��دَّ َم��ا اْألَْح��َزاِن َع��َل��ى َق��ِل��ي��ٌل

«املعنى قصيدته (انظر حداثته منذ هو هو باملعنويات شادي أبي ولوع أن نرى (٣)
أقول وال — ورموزها الطبيعة بحياة أظفاره نعومة منذ افتتانه نرى كما األقدس»)،
الوجود»)، «موسيقى قصيدة (انظر لالطالع حبه ونلمح عليه، متغلبًا — فقط بمشاهدها
وتأمالته العميقة وإنسانيته الفنان»)، «الخالق قصيدة (انظر والتعبري التخيل يف وجراءته
وإن شعره). من وأمثالها الفجر» و«أنداء الليل» و«مرسح «فؤادي» (انظر الفلسفية
الحارض، الفني نضوجه تمثل أن عن الحال بطبيعة بعيدة الشعر ذلك نماذج كانت

القوية. الطليقة شخصيته طابع لها جميًعا ولكنها

امليزان). يف شادي (أبو كتاب راجع 1
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تصدير

طموحة نفسه ألن معني؛ قسم يف فنضعه شادي أبي شعر نحدِّد أن يمكننا ال (٤)
صباه شعر يف حتى الناقد عىل تخفى ال ذلك وشواهد النظرات، عاملية الجوانب متعددة

بعيدة. بمراحل سنه يسبق الذي
أجياًال يخاطب بل وحده جيله يخاطب ال شعره يف شادي أبا إن نقول: أن لنا ولكن
مما بيشء يقنع فال وروحيٌّ ِفْكِريٌّ َرشٌه وله واملجهول، الغيب ويخاطب بعد توجد لم
الفاسد الخيال فيه ترى فال للطبيعة، األمانة كل أمني قوته برغم وهو ينظمه. مما أو يراه
الضعفاء إليها يلجأ التي املحاكاة وال املنطقية املغالطات وال امليكانيكية األوصاف وال
إحساًسا الطاقة قوية الرشه، عظيمة شاملة، جبارة روًحا تجد وإنما الصناعة، وأهل
الذاتية، ملكاتها تستلهم كما بأرسه الوجود تستلهم الفني، الكمال إىل َطموحة وتفكريًا،
عن عجزت ما عىل بحرسة دائًما وتشعر اإلبداع، ذلك عظم وإن بإبداعها أبًدا تقنع ال

ولهفة. وظمأ قلق يف دائًما فتعيش يشء، ال كأنه أنجبته ما متناسية تبيانه،
السخط هذا ونلمح صباه، منذ شادي أبي شعر يف البيئة عىل السخط نلمح (٥)
يف عجب وال إنجلرتا. يف الطويل غيابه بعد الحديث شعره دواوين يف الشعلِة مضاعف
املتاعب تفسدها لم عالية نشأة والنفسية الثقافية الوجهة من شاعرنا نشأ فقد ذلك
اإلنساني خلقه واتخذ قاتم، بلون صبغتها وإن وصباه طفولته يف العائلية والهموم
ناضًجا رجًال فكان نشأته، منذ الزمتْه والتضحية والوطنية الرب من شتى عملية صوًرا
إىل والدعابات بالثرثرة كثريون يقنع بينما ويضحي يعمل ولبث الشباب. سن يف وهو
يف األحوص قول عليه صدق وقد مرات، الجحود ويالقي مرة الوفاء فيالقي هذا، وقتنا

املشهورة: الميته

��ُل ُم��تَ��َم��هِّ س��اب��ٌق ال��م��ك��ارِم س��ب��َق ل��ه ح��وى اْألُُم��وِر ث��ق��َل م��ت��ح��م��ٌل
ال��م��ع��ق��ُل إالَّ يَ��ْخ��َش��ْوَن َم��ا ش��رِّ م��ن ي��ن��ج��ه��م َل��ْم إِذَا م��ع��ق��ل��ه��م وت��ك��ون
يَ��ْف��َع��ُل َال َم��ا يَ��ُق��وُل اْل��َح��ِدي��ِث َم��ِذُق َوبَ��ْع��ُض��ُه��ْم تَ��ُق��وُل، َم��ا تَ��ْف��َع��ُل َوأََراَك

يحمل الذي الحارض وقتنا إىل العجيب والنشاط النبيل الفذِّ الخلق هذا عىل زال وما
… الجماعات دونه تنوء ما العالية الثقافة خدمة ومن العامة األعباء من كتفيه عىل فيه
به ُكلف فيما أوالده ورزق ورزقه عينيه ونور روحه وعصارة قلبه دم يبذل والرجل
من أيًضا واملنِّ بل والجحود، اإلساءات غري األحوال معظم يف يالقي فال عليا، ُمثُل من
يَعنهم فلم الجمة، ومؤازرته وإحسانه بحبه األدبية ديمقراطيته غمرتهم ْن ِممَّ كثريين
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اليد وا يََعضُّ ثم أكتافه عىل يصعدوا أن وإال رعايته، بفضل يرتعرعوا أن إال هذا كل من
أتردد وال … النور إىل الظلمات من أخرجتهم التي أو يشء، ال من خلقتهم التي الكريمة
التضحية رجل هو الشاعر، واملثايلَّ اإلنسانيَّ الرجل شادي أبا إن مداِفع: غري أقول أن يف
يحاربه ولم املقاهي. وأدباء املهرِّجون فيه اعتزَّ ما كثريًا الذي البلد هذا يف النظري املنقطع
شعره حيوية هي العملية وحيويته واألدعياء، األراجيف وأهل املخدوعون إال يحاربه ولن
الحقُد يعرف فلن شكا مهما الذي الغبني الطعني شكوى هي البيئة من وشكواه الخالد،
نفسه من وال الفوالذيِّ عزمه من ذرة مثقاَل األحداُث تنال ولن الطاهر، قلبه إىل سبيًال

القاهرة. الوديعة

شادي، أبي شعر منها يتألف يزال وما تألف التي البارزة النفسية الصفات هي هذه
وكهولته. شبابه شعر يف نحييها كما صباه شعر يف نحييها والتي

لم وإن الجامدة للتقاليد كارٌه الجراءة، بعيُد والتجاريب، االطالع واسع وشاعُرنا
استثنينا وإذا أساليبه. ويف الشعرية غاياته يف ملموٌح هذا وكلُّ املتجرِّدين، من هو يكن
يعبأ َمْن شادي أبا نجد ال فإننا العاقة، الجاحدة البيئة وجه يف املتكررة ورصخاته زفراته
للتسامي األنبياء تطلَع إليها يتطلع التي امِلثالية الناحية ناحيتني: من إالَّ بالناس ذلك بعد
. الحيِّ لشعره الطبيعة موادِّ كبقية مادًة اتخاذهم من املحضة الفنية والناحية باإلنسانية،
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الديوان شعر

اْلَفْجِر أَنَْداءُ (1)

اْل��َح��يَ��اِة َرَج��اءِ َوِم��ْن ِص��ي��َغ��ْت ِش��ِق اْل��َع��ا َس��َه��ِر ِم��ْن ال��نُّ��ُج��وِم، ُدُم��وِع ِم��ْن
َل��َح��َظ��اِت ِس��َوى ُع��م��ِرَه��ا ِم��ْن ـ��ِل��ُك تَ��م��ـ َال َوْه��َي ��ٍة َوِرقَّ َح��نَ��اٍن ِف��ي
َوتَ��ْف��نَ��ى تَ��ْح��يَ��ا اْل��ُغ��ُص��وِن َوَف��ْوَق ـ��ِب، اْل��ُع��ش��ـ أَل��ِق ِف��ي اْألَْزَه��اِر، ثُ��ُغ��وِر ِف��ي
أَْغ��نَ��ى ��ْم��ِس ِل��ل��شَّ ال��ف��ن��اءَ َك��أَن ـ��ِس ��م��ـ ِل��ل��شَّ ��ِح��يَّ��َة ال��ضَّ ُح��ْس��نَ��َه��ا َوَه��بَ��ْت
��ِح��يَّ��ْه ال��ضَّ تَ��ْم��ِض��ي تَ��ُع��وُد َوَل��ك��ْن ـ��ثً��ا بَ��ع��ـ ِب��َه��ا اْل��َوِف��يُّ اْل��َف��ْج��ُر َويَ��ُع��وُد
اْألَبَ��ِديَّ��ْه ُص��وَرُة ِب��ال��رُّوِح َوْه��َي َوَم��ْوتً��ا َح��يَ��اًة َل��نَ��ا ِم��ْل��ٌك ِه��َي

عليل) وهو الشاعر (نظمها واألمل الحب (2)

َس��َال ال��ف��ؤاُد ك��ان إن ال��ذك��َر وس��ائ��ْل واألََم��ال ال��ح��بَّ ف��ح��يِّ ال��رَِّب��ي��ُع َوَف��ى
اْألََج��َال َل��َه��ا يُ��دن��ى أَْن ال��نَّ��ْف��ِس َع��َل��ى َواْح��ِرْص أََزاِه��ِرِه ِف��ي اْل��َغ��َواِن��ي َح��ِدي��َث َواْح��َف��ْظ
َوِج��َال َح��اِئ��ًرا إالَّ ال��ق��ل��ب تَ��تَ��رْك َل��ْم نَ��َظ��َرْت َوإِْن َم��اس��ت إِْن َه��يْ��َف��اءَ ُك��لِّ ِم��ْن
بَ��َدَال ل��ه أب��غ��ي ال ع��زَّ إِْن ��ْح��ُر وال��سِّ َل��ِع��ٍب نَ��اِط��ٍق ب��ل��ح��ٍظ إِل��يَّ رن��ْت
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ُم��ْرتَ��ِح��َال1 اْل��َع��ْه��ُد َل��ْوَال َك��اَن َم��ْن َح��اِل َع��ْن ً ن��ب��أ ب��لَّ��ْغ��تَ��نَ��ا َه��ْل ��ْع��ِر ال��شِّ رائ��َق ي��ا
َخ��ِج��َال َج��اِزًع��ا َف��يُ��ثْ��نَ��ى اْل��ُع��ُه��وِد إَِل��ى ت��ل��ف��تُ��ه َواآلالُم اْل��َم��ْوِت إَِل��ى يَ��ْخ��ُط��و
م��م��ت��ث��َال ي��رع��اه أن ال��ب��دَر ع��اه��َد َم��ا ُم��ُروءَتُ��ُه تُ��نْ��َس��ى ال��ذي ال��وف��يَّ َل��يْ��َت
ُرُس��َال َق��بْ��ِرِه ِم��ْن ال��ُم��نَ��ى أزج��ى م��ات أو ن��ض��رتُ��ه ال��ت��س��ه��ي��ِد ع��ل��ى ك��ان��ت َع��اَش إِْن
َوَج��َال ��ِه َه��مِّ ِم��ْن ثَ��نَ��ى2 َص��ْوٍت َوُربَّ َس��بَ��ٍب َع��َل��ى َرأٌْي َل��ُه يَ��ْس��تَ��ِق��رُّ َال
َف��َال! اْل��َوَداِع ِف��ي ��ا َف��أَمَّ ال��لِّ��َق��اءِ، يَ��ْوَم َم��َداِم��ِع��ِه َع��ْن ��ي ال��تَّ��أَسِّ َل��َديْ��ِه َس��ْه��ٌل
َف��َح��َال ل��ه َم��ثْ��َواُه اْل��ُح��ْس��ُن َوَق��رََّب َص��بَ��ابَ��ِت��ِه ِف��ي ُه��ُم��وًم��ا ال��نَّ��ِع��ي��َم َرأَى
َوَص��َال َل��ْو أَْه��نَ��اُه َوَم��ا اْل��َج��َم��اِل، ِم��َن ُم��تَ��يَّ��ُم��ُه يُ��بْ��ِك��ي��ِه ��بَّ ال��صَّ أَْج��َزَع َم��ا

∗∗∗
َق��تَ��َال اْل��َه��َوى ِف��ي َوَل��ْف��ٍظ َل��ْح��ٍظ ُربَّ يَ��ا أََم��ٌل ُك��لُّ��ُه ��ي َوَه��مِّ ��ي، َه��مِّ َودَّْع��ُت
َم��ثَ��َال َل��ُه أَْخ��َف��ْت َوَال َع��َل��يْ��ِه، ��ْت نَ��مَّ َف��َال َالُل ال��دَّ يُ��َج��اِري��ِه َك��ُح��ْل��ٍم َم��رَّْت
َج��َدَال! َح��ْس��بُ��نَ��ا َوَق��اَل��ْت َوَق��رَّبَ��تْ��ِن��ي َوبَ��َك��ْت َخ��اِف��ٍت ِب��َص��ْوٍت َوَداَع��بَ��تْ��ِن��ي
َف��َع��َال ِل��َم��ا تَ��ْع��ِت��ْب َوَال ال��ذُّنُ��وَب، َف��انْ��َس أَلَّ��َف��نَ��ا َوال��دَّْه��ُر َف��رََّق��نَ��ا، ال��دَّْه��ُر
اْل��ُم��َق��َال تُ��بْ��ِه��ُج َم��َع��اٍن َك��نْ��ُز َوال��نُّ��وُر َس��نً��ا َوال��ظَّ��َالُم َق��ِش��ي��ٌب، َزاٍه اْل��َك��ْوُن
زَج��َال بَ��ْع��َدُه ��ْن َوَل��حِّ ال��نَّ��ِس��ي��َم َوادُْع َغ��ِرًدا َط��اِئ��ًرا َوَح��دِّْث اْل��َق��ِري��َض َف��اج��ُل
ثَ��ِم��َال ��ٍة ِرقَّ ِم��ْن بَ��َدا ال��نَّ��ِس��ي��ُم ِم��ثْ��ِل��ي ثَ��ِم��ًال اْل��َه��َوى َف��ْرِط ِم��ْن ال��رَّْوِض ِف��ي َف��ِس��ْرُت
وََع��َال إْل��َف��ُه َف��خ��لَّ��ى ال��ظُّ��نُ��وُن ِف��ي��ِه خ��ط��رْت ِج��ئ��ت��ه ��ا َف��َل��مَّ َداٍن َوال��طَّ��يْ��ُر
َع��ذََال َم��ْن َل��ْس��ُت َوَل��ِك��ْن يَ��َخ��اَف، َح��تَّ��ى َل��ُه ��َه��اَد ال��سُّ يَ��ْرَض��ى الَّ��ِذي َل��ْس��ُت َوال��ل��ِه
َع��َدَال َم��ْن ك��ن��ت َل��ْو ب��اع��دتَ��ن��ي ك��ن��َت َم��ا َدِن��ٌف ُك��لُّ��ن��ا — نَ��ْف��ِس��ي آل��م��َت ط��ي��ُر يَ��ا
وُح��ل��ى ن��ض��رًة ع��ق��وًدا ال��غ��م��اُم َه��ذَا َم��َداِم��ِع��ِه ِم��ْن َك��َس��اَه��ا ُزُه��وًرا َويَ��ا
َوُم��ْق��تَ��ت��َال ��اًم��ا بَ��سَّ َويَ��ْل��َع��ُب يَ��بْ��ِك��ي تَ��أَلِّ��ق��ه ِم��ْن ُس��ِح��ْرنَ��ا ُش��َع��اًع��ا َويَ��ا
ال��خ��َج��َال! ت��ع��رف ال ال��دَُّج��ى، َح��ِدي��َث تُ��ف��ِش��ي ب��رح��ْت َوَم��ا تُ��واِف��ي��نَ��ا نُ��ُج��وًم��ا َويَ��ا
اْل��َغ��َزَال نَ��تْ��ُرَك أَْن اْل��َه��َوى َع��َل��يْ��نَ��ا يَ��أْبَ��ى بَ��َداِئ��ِع��ِه ِف��ي َج��َل��ْس��نَ��ا أَِدي��ًم��ا َويَ��ا

سابق. مرض إىل يشري العالم. هذا من راحًال 1

طوى. ثنى: 2
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الديوان شعر

َغ��َف��َال َل��يْ��تَ��ُه … ِس��َه��اًم��ا ال��ل��ح��اظ ِم��نْ��ُه ف��ت��ئ��ْت َوَم��ا يُ��َح��يِّ��ي��ن��ا َم��َالًك��ا َويَ��ا
أََف��َال أَْم َداَم َع��َل��يْ��ِه َوْق��ٌف َواْألُنْ��ُس نَ��َض��اَرتِ��ِه ِم��ْن نَ��ِع��ْم��نَ��ا َزَم��انً��ا َويَ��ا
َواْألََم��َال اْل��ُح��بَّ ن��زفُّ ال��ج��م��اُل، أَْس��َرى َم��َع��اِب��ِدَه��ا ِف��ي َوَق��ْف��نَ��ا رب��وًع��ا َويَ��ا
َخ��َال! َه��َواِك ِم��ْن نَ��ِع��ي��ِم��ي بَ��ْع��َض أَنَّ َل��ْو َج��ْوَه��ُرُه ��ْع��َر ال��شِّ يَ��ُروُق َم��ْع��نً��ى ُق��ْل��ُت َال

حياتان (3)

اْل��َع��اِدي َدْه��رَي أَُع��اِن��ي ابْ��ِت��َع��اِدي َوِف��ي إِْس��َع��اِدي نَ��ْج��َواِك ِف��ي (ال��طَّ��ِب��ي��َع��ة)! ��ي أُمِّ
اْل��َه��اِدي َوح��يُ��ِك نَ��ِب��ي��ٍل نَ��بْ��ٍت َوك��لِّ َط��اِئ��َرٍة ُك��لِّ ِم��ْن إِْخ��َوتِ��ي ِح��َم��ى َوِف��ي
ِب��ِإْس��َع��اِد أَْظ��َف��ْر َل��ْم ِل��ل��نَّ��اِس َرَج��ْع��ُت َف��ِإذَا َوْح��َده��ا َص��ْف��ِوي ِه��َي بَ��الُ��َه��ا َم��ا
��اِد! ِل��ُح��سَّ ��اٌد َوُح��سَّ ِل��بَ��ْع��ٍض َح��ْرٌب َف��بَ��ْع��ُض��ُه��ُم��و أَْع��َداءٌ: ال��نَّ��اُس َك��أَنَّ��َم��ا

الناقمني حظ (4)

َك��ِس��ي��ُر اْل��َع��َف��اُف َع��زَّ َوإِْن َوَط��ْرِف��ي َك��ِب��ي��ُر اْل��َح��اِدثَ��اِت ِب��َرْغ��ِم ُف��َؤاِدي
أَِس��ي��ُر اْل��َف��اِت��ِح��ي��َن ُج��لَّ أَنَّ َوَل��ْو ٍة ِش��دَّ ك��لِّ ِف��ي اْألَيَّ��اُم ِل��ي تَ��ِل��ي��ُن
َوأَِس��ي��ُر اْل��ُع��َل��ى ِدي��ِن َع��َل��ى أُِق��ي��م وََع��ْش��َرًة ِب��ْض��ًع��ا اْألَْع��َواِم ِم��َن َس��َل��ْخ��ُت
َوَم��ِري��ُر3 ��ٌة ِه��مَّ ُك��لِّ��ي أنَّ ع��ل��ى َل��وَْع��ٌة اْل��َق��ْل��ِب َوِف��ي َح��اَج��اٌت ال��نَّ��ْف��ِس َوِف��ي
َع��ِس��ي��ُر! ال��نَّ��اِق��ِم��ي��َن َح��ظَّ َوَل��ِك��نَّ َونِ��ْع��َم��ٍة أُنْ��ٍس أَْس��بَ��اُب انْ��َق��َط��َع��ْت َوَم��ا

العزم. املرير: 3
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التربم (5)

ال��نَّ��اَس َه��ذَا وددُت ِح��ي��َن ِب��ال��نَّ��اِس ُم��تَ��بَ��رًِّم��ا َخ��َل��ْق��تَ��ِن��ي َك��يْ��َف ! َربِّ يَ��ا
تُ��َواَس��ى! َوِع��ْش��َت نَ��َدٍم ِف��ي ِع��ْش��َت َق��ْد َوَك��أَنَّ��َم��ا ُم��َع��لِّ��م��ي، أَنْ��َت أَت��َراَك

األلوهية (6)

َع��َل��يْ��ِه اْل��َغ��َراُم َج��نَ��ى َع��ِل��ي��ًال َق��ْل��بً��ا َم��َل��ْك��َت
يَ��َديْ��ِه4 ِف��ي ُف��َؤاُدُه ِف��ي��َم��ْن ال��ل��َه َف��َراِق��ِب
إَِل��يْ��ِه َش��ْوًق��ا يَ��ذُوُب ��ْن َع��مَّ ال��ل��ح��َظ َوَس��اِئ��ِل
َل��َديْ��ِه َربٌّ َف��أَنْ��َت يَ��ْوًم��ا اْل��َع��بْ��َد َوَس��اِم��ِح

املصور الشاعر (7)

إخراجها) ر املصوِّ يحسن لم التي حبيبته صورة برباعته الشاعر (أصلح

آيَ��اِت��َه��ا ِم��ْن اْل��َم��ْش��ُه��وَد ِب��َه��ا أَْخ��َف��ى َم��رًَّة ِر ال��م��ص��وِّ َع��َل��ى ��يَ��اءُ ال��ضِّ ك��ذَب
ل��ف��ت��اِت��َه��ا ِف��ي يَ��ُج��وُل اْل��بَ��يَ��اُن َك��اَن َع��اِش��ٍق ي��راع��َة ��ي َك��فِّ ِف��ي َف��َوَض��ْع��ُت
نَ��َظ��َراِت��َه��ا ِم��ْن ��ْح��ِر ال��سِّ ِب��َوْق��ِع أَْدَرى ِألَنَّ��ِن��ي اْل��ُع��يُ��وِن تَ��أِْث��ي��َر َونَ��َق��ْش��ُت

إليك. يقدمه أي 4
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قوسقزح (8)

َوأََغ��اِن��ي ��ٍة أش��عَّ ذوُب وال��م��اءُ ب��ن��ث��ي��رِه ��ن��ا ي��رشُّ ال��س��م��اء َم��ْل��ه��ى
اْألَْل��َواِن! ِم��َن َدَرًج��ا َه��اِب��ٍط أو ص��اع��ٍد ل��ع��ب��َة ف��ي��ه تَ��ْل��َع��ُب ��ْح��ُب وال��سُّ

املاء صفحة عىل (9)

ابْ��ِت��َه��اِج��ي َم��َع ال��م��ي��اِه ِف��ي َط��ِري��ًق��ا م��ث��ل��ي اْل��َم��ْزُه��وُّ اْل��َق��ارُب يَ��ُش��قُّ
ال��زَُّج��اِج! تَ��ْك��ِس��ي��ِر َص��ْوَت َونَ��ْس��َم��ُع َراَق��ْت ِل��ْل��َم��اءِ َص��ْف��َح��ًة َف��يَ��ْك��ِس��ُر

بك) فريد القلم(محمد سجني إىل (10)

َوَل��َح��اَك��ا بَ��َك��ى إِذَا َع��َل��يْ��ِه أس��ًف��ا َه��َواَك��ا اْل��ُوُج��وِد ِف��ي يُ��ْدِرُك َك��اَن َم��ْن
ِح��َراَك��ا اْل��يَ��ِق��ي��ِن بَ��ثِّ ِف��ي َويَ��َع��اُف ِب��َغ��ْف��َل��ٍة اْل��َح��يَ��اَة يَ��ِج��ُد الَّ��ِذي َل��ْس��َت
َواْإلِنْ��َه��اَك��ا اْآلَالَم تَ��ْس��تَ��ْع��ِذُب َق��ْوِم��َه��ا ِخ��ْدَم��ُة اْل��َم��ْج��ُد َل��َديْ��َه��ا نَ��ْف��ٌس
َواْألَْش��َراَك��ا اْألَْغ��َالَل تَ��ْرَه��ُب َال ُه��ًدى َع��َل��ى تَ��ُم��وَت أَْن َوتَ��ْض��َرُع تَ��ْش��َق��ى
س��نَ��اَك��ا ِخ��َالَل��ُه��نَّ اْل��ُق��لُ��وَب أَنَّ َدَرْوا َوَم��ا اْل��ُع��يُ��وِن َع��ِن َس��نَ��اَك َح��َج��بُ��وا
ِف��َداَك��ا َواِم ال��دَّ َع��َل��ى يُ��ِق��ي��ُم َش��ْع��بً��ا َوم��َف��اِديً��ا َه��اِديً��ا نَ��ْف��َس��َك أَْك��َرْم��َت
ِف��َك��اَك��ا ��َواِب ال��صَّ َع��ِن يَ��ُروَم أَْن ِم��ْن ِب��نَ��ْف��ِس��ِه يَ��ُج��وَد أَْن أَْوَل��ى َواْل��ُح��رُّ
ِح��َج��اَك��ا ِب��اْل��ِج��َه��اِد تُ��ْرِض��ي ُدْم��َت َم��ا ِن��ْق��َم��ٍة أَْو ِب��ِن��ْع��َم��ٍة ُك��نْ��َت ِس��يَ��اِن
ُم��نَ��اَك��ا اْل��َع��اِب��ِث��ي��َن َح��ْرُب َداَم َم��ا ُم��بْ��َع��ًدا أَْو ُم��َق��رَّبً��ا ُك��نْ��َت ِس��يَ��اِن
ِس��َواَك��ا ُم��ْص��ِل��ِح��ي��َن ِم��ْن أَْرَه��َق��ْت َك��ْم َدْوَل��ًة تُ��نَ��اِض��َل أَْن َف��ْخ��ًرا َوَك��َف��اَك
َه��َالَك��ا ��َالِل ال��ضَّ َح��ْس��ِم ِف��ي أَنَّ َل��ْو أََم��رَُّه��ا يَ��ِط��ي��ُب َس��اَع��اٌت َواْل��ع��م��ُر
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بَابَِة الصَّ َعْهُد (11)

َرنِ��ي��نَ��ا اْل��ُق��لُ��وُب ��ع��ِت ف��رجَّ وش��دْت تَ��ْم��ِك��ي��نً��ا اْل��َه��َوى ف��م��كَّ��ن��ت خ��َط��رْت
ال��تَّ��أِْب��ي��نَ��ا! أَِن��ي��نُ��َه��ا َف��َك��اَن َوبَ��َك��ْت َف��أَْش��َف��َق��ْت ��ُع��وَر ال��شُّ ��ِت��َه��ا ِب��ِرقَّ نَ��َزَع��ْت
أَِم��ي��نَ��ا ��َق��اءِ ال��شَّ َع��َل��ى وك��ن��ُت ف��ج��ف��ْت ع��ف��ْت إِذَا اْل��َغ��َراِم ِف��ي اْل��َم��َالَم��َة تَ��ْخ��َش��ى
َرِزي��نَ��ا ِب��اْل��ُه��ُم��وِم ب��ص��ي��ًرا إِالَّ أب��ْت ل��م َح��تَّ��ى اْل��َع��يْ��ِش ُم��رَّ ُع��وِّْدُت
َح��ِن��ي��نَ��ا! اْل��بُ��َك��اءِ إَِل��ى ي��ح��نَّ َح��تَّ��ى اْل��َج��َوى ِم��َن اْل��َك��ِئ��ي��َب ��بَّ ال��صَّ يَ��نْ��َف��ُع َم��ا
َم��ْظ��نُ��ونً��ا! َك��اِذبً��ا ُش��َع��اًع��ا إِالَّ يَ��ُك��ْن َل��ْم ��بَ��ابَ��ِة ال��صَّ َع��ْه��ِد َع��َل��ى أََس��ِف��ي
اْل��َم��ْغ��بُ��ونَ��ا ُف��َؤاِدي ِف��ي��ِه َوَوَه��بْ��ُت َش��بَ��ابَ��ُه َف��َق��ْدُت َوَق��ْد َع��َل��يْ��ِه أََس��ِف��ي
َم��ْف��تُ��ونَ��ا ُم��تَ��يَّ��ًم��ا وَِع��ْش��ُت أََم��ًال، أَْدُم��ِع��ي أَُك��ْف��ِك��ُف َم��ْح��ُزونً��ا َوَظ��َل��ْل��ُت
َم��ْس��ُج��ونَ��ا ُم��ْس��تَ��ْغ��ِف��ًرا، َه��يْ��بَ��ٍة، ِم��ْن ُم��تَ��َراِج��ًع��ا َل��وَْع��ٍة، ِم��ْن ُم��تَ��َص��دًِّع��ا
َض��ِن��ي��نَ��ا! اْل��َوِف��يِّ َع��َل��ى يَ��َزاُل َال َم��ْن َرَج��ا إِذَا ��ِع��ي��ِف ال��ضَّ اْل��َق��ْل��ِب َح��ْس��َرَة يَ��ا

الجمال غدر (12)

ال��ع��ان��ي َص��بِّ��ه��ا ب��م��ه��ج��ِة إالَّ ع��ب��ث��ْت وم��ا ف��ت��ك��ْت ف��م��ا ب��س��م��ْت
ال��رَّان��ي ل��َط��ْرف��ه��ا ال��م��ش��وَق إالَّ ق��ت��ل��ْت وم��ا أح��ي��ْت ف��م��ا ورنَ��ْت
ال��ج��ان��ي! ��ع ال��م��ت��خ��شِّ ل��ح��ظ��ه��ا ِم��ن ي��ح��يِّ��رن��ا ُح��س��ٍن ف��ي ال��ل��َه

الفراق بعد (13)

��ي5 َه��مِّ ِم��ْن ��ُف تُ��َخ��فِّ َش��ْك��وى ِف��ي وأغ��رق��ُت َل��وَْع��ِت��ي َك��اِم��َن اْل��بَ��يْ��ُن أَثَ��اَر َويَ��ْوَم

حزني. 5
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َوال��ّس��ْق��ِم ��بَ��ابَ��ِة ال��صَّ بَ��يْ��َن َم��ا تَ��َه��اَل��ْك��ُت َم��ا بَ��ْع��َد ِل��ْل��بَ��ثِّ َواْرتَ��ْح��ُت اْل��َك��َرى نَ��َف��ْض��ُت
��ي6 َه��مِّ ُم��نْ��تَ��َه��ى ِم��ْن اْل��َع��ذُْب ��َق��اءُ ال��شَّ َوَه��ذا أع��زُّه دي��نً��ا اْل��ُح��بُّ يَ��ُك��وُن يَ��َك��اُد
��ي َغ��مِّ َع��َل��ى ��ا َغ��مٍّ اْل��َع��ْه��ِد ِح��ْف��ُظ َزاَد إِذَا َل��ْح��َظ��ٍة ُك��لِّ ِف��ي اْل��بُ��ْؤُس يَ��ُه��وُن َوَل��ِك��ْن
��يْ��ِم َوال��ضَّ ِل��ْل��َخ��ْس��ِف اْألَْح��َراُر ِب��َه��ا تُ��َس��اُق أُِح��بُّ��َه��ا ِب��َالٍد َع��ْن ع��ي��وًف��ا ن��زح��ُت
َواْألَمِّ ��ِت ال��تَّ��َل��فُّ بَ��يْ��َن َوَخ��لَّ��ْف��تُ��َه��ا َص��اِب��ًرا اْل��َوْج��ِد َع��َل��ى ُع��م��ًرا ِب��َه��ا أََق��ْم��ُت
اْل��يَ��مِّ َع��َل��ى اْل��ُف��َؤاِد تَ��ْوِدي��َع ف��أرس��ل��ت ِل��بُ��ْع��ِدِه َض��َل��ْل��نَ��ا بَ��ْدًرا ِب��َه��ا ذََك��ْرُت
َوال��نَّ��مِّ ال��تَّ��َك��تُّ��ِم بَ��يْ��َن ِب��أَْض��لُ��ِع��نَ��ا ِس��َه��اَم��ُه َدَف��نَّ��ا ُح��ْس��ٍن َع��َل��ى َس��َالٌم
اْل��َج��مِّ َم��ْدم��ِع��ي ِف��ي ال��تَّ��ذَْك��اِر َل��َدى ت��ِف��ي��ُض َك��ِث��ي��َرٌة ُش��ُج��وٌن نَ��ْف��ِس��ي َوِف��ي َس��َالٌم
َوال��رْغ��ِم! ال��طَّ��ْوِع َع��َل��ى َم��ْم��لُ��وًك��ا َزاَل َوَم��ا ِوَداِدِه��ْم َرْه��َن َداَم َق��ْل��بً��ا ��ْل��ُت تَ��َح��مَّ

اْلَحاِئُر الطِّبُّ (14)

َوَدَواِئ��ي ِع��لَّ��ِت��ي َم��ْك��َم��ُن أَْع��يَ��اُه نَ��اِق��ٍد نَ��ْظ��َرَة إَِل��يَّ ال��طَّ��ِب��ي��ُب نَ��َظ��ر
اْألَْه��َواءِ ��ِل ِل��ت��س��فُّ اْألََس��ى أَِل��َف ��ٍد ُم��َس��هَّ ِش��َف��اءِ َع��ْن ي��ق��ص��ُر َوال��طِّ��بُّ
ِب��َداءِ ِل��ْل��ُج��ُس��وِم َوه��ٍن ُك��لُّ أَْو ��ٍة ِب��ِص��حَّ اْل��ُج��ُس��وِم ِف��ي بَ��أٍْس ُك��لُّ َم��ا
اْآلَراءِ َس��َالَم��ِة َم��ْوُت َواْل��َم��ْوُت َوَدَق��اِئ��ٍق َح��َق��اِئ��ٍق َع��يْ��ُش َواْل��َع��يْ��ُش
��َع��َف��اءِ ال��ضُّ أَنْ��ُف��ِس ِف��ي َم��ْك��نُ��ونَ��ًة بَ��َدْت إِذَا اْل��ُه��ُم��وُم تُ��َح��رُِّك��َه��ا نَ��ْف��ِس��ي
ال��تُّ��م��َس��اءِ َق تَ��َح��رُّ يَ��ْس��تَ��ِط��ي��ُب َق��ْد َغ��ِن��يُّ��ُه��ْم اْل��َح��يَ��اِة َه��ِذي ِف��ي َوال��نَّ��اُس
ال��رَُّح��َم��اءِ؟ َوِح��ْك��َم��ُة ��ُع��وُر ال��شُّ أَيْ��َن ال��نُّ��َه��ى؟ أَْربَ��اُب َوأَيْ��َن اْل��ُع��ُق��وُل أَيْ��َن
اْل��ُم��تَ��َراِئ��ي ��ِه ِح��سِّ ُص��وَرُة َواْل��َم��ْرءُ ِب��َغ��يْ��ِرِه أج��لُّ َال َه��مٌّ اْل��َق��ْل��ِب ِف��ي

اهتمامي. 6
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قرب عىل دمعة (15)

لديها) عزيز لفقد يأًسا انتحرت حسناء يف (قيلت

َواْل��َه��ْج��ِر اْل��ُق��ْرِب ِف��ي اْل��ُح��بِّ َس��الُم َع��َل��يْ��ِك ش��ق��َوٌة َوال��ع��م��ر اْألَيَّ��اِم َع��َة ُم��َودِّ
ِل��ْل��َغ��ْدِر أَْق��َرُب اْل��بَ��يْ��ُن َوَه��ذَا َوِب��نْ��ِت، ��َه��ا َه��مُّ َط��اَل الَّ��ِت��ي اِر ال��دَّ ِم��َن ف��زع��ِت
��بْ��ِر َوال��صَّ َواْل��يَ��أِْس اْل��َم��ْوِت بَ��يْ��َن ت��َق��لَّ��ُب ُك��لُّ��ُه ِف��ي��ِك الَّ��ِذي اْل��َوْج��ِد َع��َل��ى ن��ف��وٌس
َواْل��ُم��رِّ ��ْق��ِم ال��سُّ ِف��ي اْل��ُع��م��ِر َش��ِق��يُّ يَ��ِع��ي��ُش َوَه��َك��ذَا َس��ْل��وى، اْألَْح��َزاِن ِف��ي ��ُس ت��َل��مَّ
َج��ْم��ِري ِم��ْن يُ��ْط��ِف��ئُ اْآلَن َع��َس��اُه … َح��نَ��انً��ا تُ��ْش��ِرِق��ي اْل��َم��ْوُت أَْس��َدَل ِل��ثَ��اًم��ا أَِم��ي��ِط��ي
َواْل��َق��بْ��ِر ِل��ل��تَّ��رِب اْل��َح��يِّ َرَج��اءَ يَ��ُردُّ َك��َم��اَل��ُه َع��َرْف��نَ��ا َق��ْل��ٍب َع��َل��ى َح��َراٌم
ِل��ل��طُّ��ْه��ِر أَْح��َوُج اْل��يَ��ْوَم َونَ��ْح��ُن تَ��ِغ��ي��ُب ِب��ُط��ْه��ِرَه��ا أََض��اءَْت َش��ْم��ٍس َع��َل��ى َح��َراٌم
ُع��ذِْر َوال َج��نَ��يْ��نَ��ا ذَنْ��ٍب ِب��َال يَ��ِج��فُّ ِب��َم��اِئ��ِه نَ��َم��ْونَ��ا َرْوٍض َع��َل��ى َح��َراٌم
تَ��ْدِري َل��ْم ُك��نْ��ِت َوإِْن ُح��بٍّ��ا َف��أَْح��بَ��بْ��ِت��ِه َف��َق��ْدِت��ِه ِل��َف��ْق��ٍد ُح��ْل��ًوا ال��رََّدى أََك��اَن
ِب��اْل��يُ��ْس��ِر؟! يُ��ْخ��َل��ُف اْل��ُع��ْس��َر أَُظ��نُّ َوُك��نْ��ُت تَ��ُح��ْل َل��ْم اْل��ُع��ْس��ِر َع��َل��ى آَم��اًال َوَخ��لَّ��ْف��ِت
ِب��اْل��ُخ��ْس��ِر يُ��ْع��َق��ُب ال��ّل��ي��َن تَ��َخ��اُل َوأَنْ��َت َغ��ايَ��ٌة ِل��ْل��بَ��أِْس أَْق��َس��اَك! َم��ا َدْه��ُر َف��يَ��ا
َواْل��ِب��رِّ اْل��م��الَح��ِة َف��ْق��ُد َوَش��تَّ��تَ��ُه أُنْ��ُس��ُه��ْم َغ��اَب ِب��اْألَُل��ى َوِرْف��ًق��ا َح��نَ��انً��ا
َص��ْدِري! َع��َل��ى يَ��ْزَدِح��ْم��َن ُش��ُج��وٍن ِن��َداءُ — َراَح��ٌة ْم��ِع ال��دَّ َوِف��ي — َق��لَّ��ْت َوإِْن ُدُم��وِع��ي

∗∗∗
َواْل��ِب��ْش��ِر ال��طُّ��ْه��ِر َع��َل��ى إِالَّ ِل��نَ��ذُْك��َرُه نَ��ُك��ْن َل��ْم ال��ل��ِه ِم��َن ِس��رٍّا أَيَ��ا َوأَنْ��ِت
اْل��بَ��ْدِر َغ��يْ��بَ��ِة ِف��ي ال��نَّ��ْع��ُش َح��َواُه َوُح��ْس��ٌن َخ��ذَْل��ِت��ِه َش��بَ��اٌب َم��بْ��ِك��يٍّ��ا ذََك��ْرتُ��ِك
اْإلِثْ��ِر ِف��ي يُ��تْ��بَ��ُع اْل��َج��ْم��ُع َه��ذَا بُ��دَّ َوَال َوال��رََّدى ِب��اْل��َع��يْ��ِش اْل��َواِف��ي��َن َع��َل��ى بَ��ِخ��ْل��ِت
يَ��ْج��ِري ِذلَّ��ٍة َع��ْن َس��اَل َدْم��ٍع ُك��لُّ َف��َم��ا اْألََس��ى َه��اَج��َه��ا َع��بْ��َرٍة ِم��ْن تَ��ْه��َزئِ��ي َف��َال
اْل��َف��ْج��ِر َم��ْخ��بَ��أ َع��ْن اْألَْح��يَ��اءِ إَِل��ى َوأَْوِح��ي َونِ��ْق��َم��ٍة َج��ْه��ٍل َداِر ِم��ْن تَ��ْض��َح��ِك��ي َوَال
َواْل��َم��ْك��ِر ��رِّ ال��شَّ ِف��ي اْل��َح��ظِّ ُك��لُّ اْل��َح��ظُّ َوَم��ا َواْل��ُه��َدى اْل��َف��ْض��ِل ِف��ي اْل��بُ��ْؤِس ُك��لُّ اْل��بُ��ْؤُس َف��َم��ا
��ْف��ِر ال��سَّ ِح��ي��َرِة ِف��ي ال��نَّ��اِس َوُك��لُّ َوَك��يْ��َف يُ��ْرتَ��َج��ى ِب��اْل��َح��يِّ اْل��َم��ي��ِت َج��َزاءُ َوَل��يْ��َس
اْل��َع��ِط��ِر ِذْك��ِرِك ِف��ي ال��نُّ��بْ��ُل َرَواُه َونُ��بْ��ٌل ع��ب��ْدِت��ِه َع��َف��اٌف نْ��يَ��ا ال��دُّ ِف��ي ف��َخ��اُرِك
ِش��ْع��ِري ِم��ْن ��ُص أَُرخِّ َال أَنِّ��ي َوَح��ْس��بُ��ِك َواْل��َه��َوى ال��زَّيْ��ِغ َع��ِن أَنْ��ِط��ْق َل��ْم ُق��ْل��ُت إِذَا
ِف��ْك��ِري َوِف��ي ُم��ِق��ي��ٌم َع��يْ��ِن��ي ِف��ي َوَش��ْخ��ُص��ِك َف��ِم��ي ِف��ي َوِذْك��ُرِك نَ��ْف��ِس��ي، ِف��ي َج��َم��الُ��ِك
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الدنيا (16)

َس��بَ��بَ��ا َل��ُه أَْع��ِرْف َف��َل��ْم اْل��ُخ��ُف��وِق ِم��َن وَج��ٌل ��َه��ا َم��سَّ ِب��َك��فٍّ َق��ْل��ِب��ي َل��َم��ْس��ُت
َع��َج��بَ��ا ��َق��ا ال��شَّ بَ��اَت َف��َم��ا اْل��َه��َواُن َع��مَّ َوِف��تْ��نَ��ِت��َه��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ ِم��َن ��ي َه��مِّ َك��اَن إِْن

اْلُمِقيُم الرَّاِحُل (17)

بمجلس والعضو الكبري الوطني النائب بك الغفار عبد محمود املرحوم جنازة يف (قيلت
األعىل) املعارف

َراِح��ُل؟ ��ُل َواْل��ُم��َؤمَّ َح��قٌّ َواْل��َم��ْوُت َص��اِم��ٍت َرِح��ي��ٍم ِم��ْن ��ُل تُ��َؤمِّ َم��اذَا
اْل��َغ��اِف��ُل اْل��َج��بَ��اُن يُ��َش��يِّ��ُع��ُه َج��َس��ًدا بَ��َك��ْوا َوَم��ا ال��نَّ��اِش��ئُ��وَن َع��َل��يْ��ِه يَ��بْ��ِك��ي
اْل��َك��اِف��ُل ��ُع��وُر ال��شُّ يَ��ْرَف��ُع��ُه َواْل��ُح��رُّ ِل��َق��ْوِم��ِه اْل��َخ��ُؤوُن يَ��ْف��ِق��ُدُه َوال��ذِّْك��ُر
��اِف��ُل ال��سَّ ال��ذَِّل��ي��ُل ِب��ِه ي��ع��زُّ بَ��أًْس��ا ُم��َؤلِّ��ًه��ا يَ��ُك��وُن َم��ا أَْس��َخ��ُف َواْل��َع��ْق��ُل
اْل��َع��اِم��ُل اْل��َح��ِك��ي��ُم ذََه��َب َف��َق��ْد َوابْ��ُك��وا ِب��َك��ثْ��َرٍة ال��رَِّج��اُل َف��َم��ا اْل��ُع��يُ��وَن ��وا ُغ��ضُّ
َوَج��الِئ��ُل َم��آِث��ٌر اْل��َح��يَ��اَة إِنَّ َداِويً��ا: َد تَ��َردَّ َص��ْوٍت إَِل��ى َواْص��ُغ��وا
اْل��َف��اِض��ُل اْألَِب��يُّ يَ��ْع��ِرُف��ُه َواْل��َف��ْض��ُل ِع��بْ��َرٍة َع��ْن نَ��اِط��ٍق أَْص��َدُق َف��اْل��َم��ْوُت
َوَم��نَ��اِزُل! َرَواِت��ٌب إَِل��يْ��ِه تُ��ْع��َزى انَّ��َم��ا َل��و يَ��ُك��وُن َم��ا أَْق��َرُب َواْل��ُخ��ْل��ُد

َشِفيِعي (18)

اْل��ُق��ْرِب َل��ْح��َظ��ِة ِف��ي أَْدِري��ِه َوَم��ا بَ��ِع��ي��ًدا ِس��رُُّه َالَح الَّ��ِذي اْل��ُح��ْس��ِن َل��َدى َش��ِف��ي��ِع��ي
اْل��ُح��بِّ َس��ْك��َرِة ِف��ي اْل��َع��يْ��ِش َوَص��ْف��ُو ِب��نَ��ْف��ِس��ي، آِم��نً��ا َم��ثْ��َواُه اْل��ُح��بُّ أََط��اَل َخ��يَ��اٌل
َربِّ��ي إَِل��ى أَْش��ُك��و «اْل��َع��ْه��ِد» ِب��َرْغ��ِم َف��ِإنِّ��ي َوِش��ْق��َوتِ��ي ِل��َض��ْع��ِف��ي يَ��ْرث��ي َال َك��اَن إِذَا
َق��ْل��ِب��ي يُ��ْس��ِع��ُدِن��ي اْل��بَ��يْ��ِن بَ��ْع��َد َوَه��يْ��َه��ات — َج��وى ِذْك��ِرِه ِف��ي َواْل��بُ��ْع��ُد — ال��نَّ��َوى أَُروُم
؟ ال��لُّ��بِّ ح��ي��َرِة ِف��ي اْل��َع��يْ��َش ��ي يُ��َق��ضِّ َف��َك��يْ��َف ِرًض��ى َوَال س��خ��ٌط يُ��ْح��ِي��ي��ِه َال َك��اَن َوَم��ْن
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الحر عيش (19)

ِب��اْإلِثْ��ِم أَْش��بَ��َه اْل��ُح��رِّ َع��يْ��ُش َك��اَن إِذَا ِج��ْس��ِم��ي ِم��ْن انْ��َه��دَّ َم��ا اْألَْح��َزاِن َع��َل��ى َق��ِل��ي��ٌل
اْل��َف��ْه��ِم! َخ��ْش��يَ��ِة ِم��ْن يَ��بْ��ُك��وَن اْألَُل��ى َوَح��ْولِ��ي اْل��َه��َوى َس��اِل��ِف َع��َل��ى أَبْ��ِك��ي َوَم��ا بَ��َك��يْ��ُت
اْل��َج��مِّ ِب��اْل��َح��اِل��ِك اْل��ِح��سِّ نُ��وُر َغ��اَب إِذَا َع��يْ��ِش��ِه��ْم ِس��رِّ َع��َل��ى َخ��ْوٍف ِم��ْن يَ��ِص��ي��ُح��وَن
��يْ��ِم َوال��ضَّ ِل��ْل��َخ��ْس��ِف اْألَْط��َم��اُع َوتَ��ْدَف��ُع��َه��ا َرَج��اءَنَ��ا تُ��ْف��ِن��ي اْإلِْف��َس��اِد َع��َل��ى ُج��ُس��وٌم
َواْل��َك��مِّ اْل��َق��يْ��ِد ِف��ي اْل��َغ��ايَ��اُت تُ��َح��رُِّك��َه��ا ِل��ُع��ْص��بَ��ٍة أَْس��َرى ال��زَّْج��ِر ِب��َرْغ��ِم ُج��ُس��وٌم
َوال��ذَّمِّ! اْل��َق��دِح َال ال��ذِّك��ِر ِب��َف��ْق��ِد أََح��قُّ َق��ْوِم��ِه إِْس��َع��اُد يُ��ْرِض��ي��ِه َال َك��اَن َوَم��ْن
��ْه��ِم؟ َوال��سَّ ��يْ��ِف ِب��ال��سَّ اْل��َم��ْغ��لُ��وُب يَ��ْص��نَ��ُع َوَم��ا َه��َوْت الَّ��ِت��ي ال��نُّ��ُف��وِس إِْع��َزاَز تُ��ِري��ُدوَن
َواْل��ِع��ْل��ِم اْل��َح��ِق��ي��َق��ِة بَ��أِْس ِم��ْن َوتَ��ْخ��َش��ْوَن س��م��ْت الَّ��ِت��ي اْل��ُع��ُق��وِل تَ��ْس��ِخ��ي��َر تُ��ِري��ُدوَن
َوْج��ِم! َع��َل��ى َف��ُك��ونُ��وا ال��ذِّْك��َرى إَِل��ى ن��ه��شُّ نَ��َزْل َل��ْم ال��دَّْه��ِر ��ُة أُمَّ َف��ِإنَّ��ا أَِف��ي��ُق��وا
َوْه��ِم َوِم��ْن ُغ��ُروٍر ِم��ْن ال��رََّزايَ��ا َوُردُّوا اْل��َق��ذَى َع��َل��ى نُ��غ��ض��ي اْل��يَ��ْوَم َف��َل��ْس��نَ��ا أَِف��ي��ُق��وا
ُظ��ْل��ِم َع��َل��ى ِب��نَ��اءٌ يَ��بْ��َق��ى أَْن َوَه��يْ��َه��ات ُق��وٌَّة اْل��َح��قِّ َع��َل��ى تَ��ْس��تَ��ْع��ِل��ي َف��َه��يْ��َه��ات
َه��ْدِم إَِل��ى َض��َالٍل أَْو َف��َس��اٍد َوُك��لُّ يَ��ْع��تَ��ِل��ي بُ��دَّ َال ��ْع��َب ال��شَّ أَنَّ َوأُْق��ِس��ُم
َواْل��ُغ��ْرِم ِب��اْل��ِخ��ْزِي َالْرتَ��دَّ تُ��َق��دُِّس��ُه ��ٍة أُمَّ إِْس��َق��اَط اْل��ُم��ْل��ِك َربُّ َش��اءَ َوَل��ْو
َواْل��َه��مَّ! ال��ذُّلِّ َع��ِن يَ��ْرَض��ى َم��ْن ذُلَّ َويَ��ا أَِب��يَّ��ٍة ِب��نَ��ْف��ٍس يَ��ْس��َع��ى َم��ْن َم��ْج��َد َف��يَ��ا
اْل��يَ��ْوِم! ِف��ي اْل��ُم��َج��اِه��ِد َف��ْوِز ِم��ْن بُ��دَّ َف��َال ِب��َخ��يْ��بَ��ٍة َولَّ��ى اْألَْم��َس أَنَّ َص��حَّ إِذَا

املرصي حلمي الحليم عبد الرقيق الشاعر الصديق إىل (20)

يَ��نَ��ِم َل��ْم اْل��ُح��بِّ ِب��ُح��ْك��ِم ِخ��الٍّ َع��ذَّبْ��َت ِب��ِه بَ��َك��يْ��ُت يَ��ْوٍم ِف��ي ��ْح��ِر ال��سِّ نَ��اِش��َر يَ��ا
اْألََل��ِم؟ َم��ي��َت تُ��ْح��ِي��ي ��ْع��ِر ال��شِّ ��ُة َف��ِرقَّ َزَم��نً��ا أَْم��َه��ْل��تَ��نَ��ا َل��ْو َض��رََّك َك��اَن َم��ا
اْل��َق��َل��ِم ِف��ي ��بِّ ال��صَّ ِش��َف��اءَ ع��رف��ُت َوَم��ا َس��اِل��يَ��ًة ال��نَّ��ْف��ِس ِش��َف��اءُ اْل��بَ��يَ��اِن ِم��َن
ُح��لُ��ِم َوِف��ي ُس��ْك��ٍر ِف��ي ال��زَّْه��ُر َويَ��بْ��ُس��ُم أَْع��ذَبَ��ُه ُق��ْل��َت ِل��َش��ْع��ٍر اْل��َج��َم��اُل يَ��ْه��ُف��و
اْل��َع��َدِم ِم��َن نَ��اٍج — ِب��َه��ا اْل��َج��َم��اُل يَ��ْح��يَ��ا ِف��تَ��ٌن روح��ُه ِل��َم��ْع��نً��ى — َق��ْل��ٍب َوُربَّ
ِل��َف��ِم��ي! َل��ْف��َظ��ُه َوأُْدِن��ي اْل��َح��ِب��ي��ِب، َوْع��َد ِب��ِه َك��أَنَّ َوأَتْ��لُ��وُه َع��َل��يْ��ِه أَْح��نُ��و
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نَ��َدِم��ي بَ��ْع��َده��ا َوَولَّ��ى َط��رب��ُت إِالَّ ِب��َدايَ��ِت��ِه ِف��ي َق��ِل��ي��ًال ع��ب��س��ُت َف��َم��ا
نَ��َغ��ِم َوِف��ي ِش��ْع��ٍر ِف��ي اْل��ح��يِّ ُروِح��ِه ِم��ْن َويُ��ْف��ِرُح��ُه��ْم يُ��بْ��ِك��ي��ه��ْم ال��نَّ��اِس َوأق��دُر

األقدس املعنى (21)

ِب��تَ��ْع��ِب��ي��ِري تُ��ْح��َك��ى الَّ��ِت��ي اْل��َم��َع��اِن��ي َف��ْوَق ��لُ��ُه أُبَ��جِّ َم��ْع��نً��ى ِل��ي أَنْ��ِت َح��ِب��ي��بَ��ِت��ي!
ال��نُّ��وِر س��ن��ى َع��ْن تَ��َس��اَم��ى َل��ِك��ْن َك��ال��نُّ��وِر، أََل��ٍق َوِف��ي ُط��ْه��ٍر ِف��ي تَ��َق��دََّس َم��ْع��نً��ى
تَ��ْق��ِص��ي��ِري َغ��يْ��َر ِم��نْ��ُه أَْع��ِرُف َوَل��ْس��ُت أَنْ��ُش��ُدُه اْل��ُع��ْم��ِر ِس��ِن��ي��َن أََظ��لُّ َم��ْع��نً��ى
َم��ْح��ُص��وِر! َغ��يْ��ُر َم��َداُه ِف��ي ِك��َالُه��َم��ا َش��َغ��ِف��ي ِف��ي أَْل��َق��اِك أَْن َم��ْغ��َزاُه َوُك��لُّ

∗∗∗
تَ��ْف��ِك��ي��ِري ُك��لَّ ِف��ي��َه��ا ِف��ْك��ُرِك يُ��ِج��ي��ُب آِونَ��ٍة ق��ربَ��اَن ��بَ��ا ال��صِّ َه��ذَا َرِض��ي��ُت
اْألََع��اِص��ي��ِر! َش��تَّ��ى َم��َرِح��ي َوِف��ي َه��مٌّ، ط��رِب��ي َف��ِف��ي َع��نِّ��ي نَ��اِئ��يَ��ًة ُدْم��ِت َم��ا

األماني بحر (22)

أََم��اِن��ي َوِب��ِه َس��ِف��ي��نَ��ِت��ي َف��ِف��ي��ِه اْألََم��اِن��ي بَ��ْح��َر ��بَ��ا ال��صِّ ِم��َن َح��َم��ْدُت
ال��زََّم��اِن نُ��َوِب ِم��ْن اْل��َع��يْ��ِش ِف��ي َف��َك��ْم َص��ْخ��ٍر ِب��ُك��لِّ اْرتَ��َط��ْم��ُت َوَل��ْوَالُه
ِك��يَ��اِن��ي بَ��َواِع��ِث��َه��ا إَِل��ى ف��َداَن ُروِح��ي ِغ��ذَاءَ ال��دُُّم��وِع َع��َل��ى نَ��َش��أُْت
اْل��َم��َع��اِن��ي ُص��َوِر ِف��ي اْل��بَ��ْس��َم��اُت ُه��َو َدْم��ِع��ي َرأَيْ��ُت ابْ��تَ��َس��ْم��ُت إِذَا َف��ِص��ْرُت

∗∗∗
َف��اِن��ي اْآلَن َع��َداَه��ا َوَم��ا ِس��َواِك، َح��يَ��اِت��ي َف��َم��ا َح��ي��ي��ُت إِْن أََزيْ��نَ��ُب!
تُ��َع��اِن��ي؟! َال ال��طُّ��ُف��وَل��ُة أَِم َل��َديْ��ِك، ��ى يُ��َرجَّ أَْش��َواِق��ي بَ��ْع��ُض َه��ْل تُ��َرى
اْل��ُم��َع��اِن��ي أَنَ��ا اْل��َغ��ِب��ي��ُن، ال��طِّ��ْف��ُل أَنَ��ا َوَل��ِك��ْن ِط��ْف��ٌل، اْل��َه��َوى ِف��ي ِك��َالنَ��ا
اْألََم��اِن��ي! بَ��يْ��َن اْل��َه��َوى َغ��رَق َوَل��ْو َع��ْونِ��ي أَنْ��َت اْألََم��اِن��ي بَ��ْح��َر َويَ��ا
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ُفَؤاِدي (23)

اْل��َك��ِري��ِم اْل��َح��ج��ِر ِب��َص��َالبَ��ِة َوُك��ْن ُف��َؤاِدي يَ��ا اْل��َم��َص��اِئ��ِب ِف��ي ��ْع تَ��َش��جَّ
ِل��لَّ��ِئ��ي��ِم؟ يُ��َع��رَُّف َال َخ��ِب��يءٍ ِج��ْس��ِم��ي َط��يِّ ِف��ي َك��َج��ْوَه��ٍر أََل��ْس��َت
اْل��َع��ِظ��ي��ِم ِم��َن تَ��نَ��اَل َل��ْن نُ��يُ��وبً��ا َف��اك��س��ْر ِف��ي��َك ��ْت َع��ضَّ اْألَْح��َداُث إِذَا
َوِب��اْل��ك��لُ��وِم ِب��اْل��ك��لُ��وِم َف��ت��ْدَم��ى َوَرْخ��ًوا َل��ح��ًم��ا اْألََس��ى ِف��ي تَ��ُك َوَال
اْل��ُج��ُس��وِم ِم��َن اْل��ُق��لُ��وِب أَْص��ُل َف��َم��ا ِج��ْس��ِم��ي بَ��ْع��َض َع��َدْدتُ��َك َم��ا ُف��َؤاِدي
ال��نُّ��ُج��وِم ِم��َن ��َع��اِع ال��شُّ َخ��ْف��ِق َع��َل��ى َوَواَف��ْت َط��اَف��ْت نَ��ْف��َح��ٌة َوَل��ِك��ْن
اْل��َع��ِم��ي��ِم ال��نُّ��وِر ��ُق تَ��َدفُّ َوِف��ي��َك نَ��اٍر َش��َواُظ ال��نُّ��ُج��وِم ِم��َن َف��ِف��ي��َك
اْل��يَ��ِت��ي��ِم ِم��َن اْل��يَ��ِت��ي��ِم ِب��َم��نْ��ِزَل��ِة ِم��نْ��َه��ا َوأَنْ��َت اْل��َح��يَ��اُة ِب��َك تَ��لُ��وذُ
اْل��َح��ِك��ي��ِم ُم��َالَزَم��َة َوَالِزْم��َه��ا اْل��ُم��َف��دِّي ُم��َص��اَح��بَ��َة َف��َص��اِح��بْ��َه��ا
��ِم��ي��ِم ال��صَّ ِب��اْل��ُح��رِّ اْل��بُ��ْه��ِم نُ��ُف��وَس تُ��َس��اِوي ُدنْ��يَ��ا َع��َل��ى تَ��ْج��زْع َوَال
ال��نَّ��ِع��ي��ِم! ُص��َوِر ِم��ْن اْل��يَ��أِْس َوبَ��ْع��ُض يَ��أٍْس نَ��ِع��ي��ُم تَ��ْش��تَ��ِك��ي��ِه َف��ِف��ي��َم��ا

الشهداء أول (24)

ُق��ُروِن َوَف��ْخ��ُر أَْج��يَ��اٍل َل��تُ��َراُث َف��ِإنَّ��ُه ��ِه��ي��َد ال��شَّ َه��ذَا تَ��نْ��ُدبُ��وا َال
َوَق��ِري��ِن! ُم��ْش��ِب��ٍه َع��ْن ُم��تَ��نَ��زًِّه��ا ِب��َش��ْع��ِب��ِه ِل��ْل��َح��يَ��اِة ��ح��ي��َة ال��ضَّ ذه��ب

اْلَغايَاِتي7 َعِيل اْلَمِجيِد اِعِر الشَّ َصِديِقي إَِىل (25)

َق��ِت��ي��َال اْل��َج��َم��اِل ِم��َن أَُردُّ َوَل��ك��ْم َوَع��ِل��ي��َال ُم��ْط��َربً��ا ِش��ْع��َرَك ْدُت َردَّ

بعد. فيما صودر وقد (وطنيتي)، ديوانه ظهور ملناسبة إليه أرسلت 7
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َق��ِل��ي��َال َف��َك��اَن ِب��ِه األَِن��ي��ُن َوح��ال تَ��َه��اُف��ِت��ي َف��َش��اَق ِب��ِه ��ُع��وُر ال��شُّ َص��حَّ
َك��ِف��ي��َال اْألَِب��يِّ ِب��آَم��اِل َع��ذْبً��ا َف��َوَج��ْدتُ��ُه َوَوَع��يْ��تُ��ُه َق��بَّ��ْل��تُ��ُه
َس��ِب��ي��َال اْل��ُق��لُ��وِب إَِل��ى ال��نِّ��َداءُ َوَج��َد آيَ��اتُ��ُه تَ��َرْق��َرَق��ْت اْل��م��ِه��ي��ُب َوإِذَا
َوَص��ِق��ي��َال ُم��َه��ذَّبً��ا اْل��بَ��يَ��اَن أَْج��َرى ُدُم��وَع��ُه اْل��َوَف��اءُ أَْج��َرى إِذَا َق��َل��ٌم
ال��تَّ��ْم��ِث��ي��َال ذَِل��َك َوأَْع��َش��ُق َج��ذًَال، ُم��تَ��َم��اِي��ٌل نَ��ض��َرٍة َم��َع��اٍن ِم��ْن أَنَ��ا
َج��ِل��ي��َال َف��َع��اَش ِب��ِه اْل��َج��َالُل ُط��ِب��َع َح��َس��نَ��اتُ��ُه ِب��ِه َس��َم��ْت اْل��بَ��يَ��اُن َوإِذَا
إِْك��ِل��ي��َال ِل��ْل��ُه��َدى ِل��تُ��نَ��ظِّ��َم إِالَّ تَ��ُق��ْل َوَال يُ��ذَاَل، أَْن ِب��ِش��ْع��ِرَك ْ َف��اْربَ��أ
َض��ِئ��ي��َال اْل��َع��اِب��ِث��ي��َن ِب��أَيْ��ِدي يَ��بْ��ُدو ِس��ْح��ُرُه ��َق تَ��َدفَّ َوإِْن اْل��يَ��َراَع إِنَّ
(ال��نّ��ي��َال) تُ��ْرِض��ي َوأَنْ��َت اْل��َم��َق��اِل ُح��رَّ َل��نَ��ا َوُق��ْل ال��رَِّج��اِل ِق��يَ��َم َل��نَ��ا َف��اذُْك��ْر
بَ��ِدي��َال ��َواِب ال��صَّ َع��ِن يَ��ُروَم ال أَن َوَس��َع��اَدًة َج��َالَل��ًة اْل��َع��ِظ��ي��ِم َح��ْس��ُب

… أَْوَهاٌم (26)

َح��دُّ ِل��ْل��َه��َوى َوَم��ا ، َح��دٌّ ��نَ��ى ِل��ل��سَّ َف��َم��ا َردُّ َوَال َع��َل��يْ��ِه َع��ذٌْل َال َغ��َراُم��َك
م��ن��ق��دُّ َوَق��ْل��بُ��َك ��اٌم، بَ��سَّ َوَل��ْح��ُظ��َك ُم��ْف��ِح��ٌم َوُع��ذُْرَك ٌب، َغ��الَّ بَ��يَ��انُ��َك
يَ��ْش��ُد َل��ْم اْل��ُم��َغ��رُِّد أَْص��َغ��ى َف��َل��ْو ، يَ��ِئ��نُّ ُم��تْ��َع��بً��ا ال��نَّ��بْ��ِض َخ��اِف��َت َع��ِل��ي��ًال يَ��ِب��ي��ُت
َويَ��ْش��تَ��دُّ يَ��ْس��ِري ِف��ي��َك َداءٌ َولِ��ْل��َق��ْل��ِب ح��ل��ْت َخ��ْط��َرٍة ِم��ْن يُ��ْح��ِي��ي��َك َم��ا اْل��َع��يْ��ِن إَِل��ى
َوتَ��ْح��تَ��دُّ تَ��بْ��ِك��ي ُك��نْ��َت َم��ا اْل��َج��َف��ا َوَل��ْوَال َع��اِب��ًس��ا َج��ذَْالَن ُك��نْ��َت َم��ا ال��لُّ��َق��ا َوَل��ْوَال
َس��ْع��ُد َوَال َل��َديْ��َك َغ��مٌّ َف��َال يَ��ُه��وُن، َج��ًوى ُك��لُّ��ُه َواْل��َه��َوى لُ��ْغ��ٌز، َح��يَ��اتُ��َك
��دُّ ال��صَّ َف��اتَ��ُه َم��ا ِم��نْ��َك ِل��َج��َالٍل َويَ��ا ال��نَّ��َوى تُ��بْ��ِق��ِه َل��ْم ِف��ي��َك ِل��َش��بَ��اٍب َف��يَ��ا
َع��بْ��ُد َش��ْرِع��ِه ِف��ي ال��نَّ��ْف��ِس َع��ِظ��ي��ِم َوأَيُّ َع��ِزي��َزًة نَ��ْف��ًس��ا اْل��ُح��ْس��ِن ِل��ُح��ْك��ِم تَ��َرْك��َت
َوتَ��نْ��َه��دُّ تَ��ْف��نَ��ى اْل��َح��اَل��يْ��ِن َع��َل��ى َف��أَنْ��َت َواْألََس��ى ��ق��َم ال��سُّ َدْف��ِع��َك ِم��ْن يَ��ُك��ْن َوَم��ْه��َم��ا
َرَغ��ُد َم��ذَْه��ِب��ي ِف��ي َداَم َش��َق��اءٍ َوُربَّ َع��نً��ا َم��ذَْه��ِب��ي ِف��ي َع��زَّ َص��َف��اءٍ َوُربَّ
اْل��َوْج��ُد ِب��ِه يُ��َخ��اُل ِف��ي��َم��ا اْل��َف��تَ��ى َوَه��مُّ َح��ْوَل��ُه اْألُنْ��َس يَ��َرى ِف��ي��َم��ا اْل��َف��تَ��ى نَ��ِع��ي��ُم
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كامل مصطفى تمثال حول (27)

ال��لَّ��يَ��اِل��ي َوَه��مَّ اْألََس��ى َوتَ��ن��اَس َوَخ��اِل ُم��ْض��نً��ى بَ��يْ��َن اْل��َق��ْل��َب َودِِّع
َخ��يَ��ال ِف��ي َص��اِدًق��ا اْل��َم��ْج��َد َواْرق��ِب َج��َم��اٍد ِم��ْن نَ��اِط��ًق��ا اْل��َع��ْق��َل َوانْ��ُظ��ِر
اْل��َم��َع��اِل��ي إَِس��اِر ِف��ي اْل��ُح��رَّ تَ��دَُع بَ��اِق��يَ��اٌت اْل��َه��َوى َع��َل��ى نَ��َظ��َراٌت
َواْإلِْج��َالِل ��ُع��وِر ال��شُّ َم��نَ��اَر ـ��ُق اْل��َح��ق��ـ تَ��ْص��ِوي��ُرُه َزاَل َم��ا َوَش��بَ��اٌب
َواْآلَم��اِل اْل��َح��يَ��اِة َم��َق��رَّ ُب اْل��َع��ذْ تَ��ذَْك��اُرَه��ا َزاَل َم��ا َوَح��يَ��اٌة
ال��زََّواِل؟! َح��ِل��ي��ُف اْل��ُه��َدى ورك��ُن ُر اْل��ُع��م��ـ يَ��نْ��َق��ِض��ي َه��ْل ال��نُّ��ُف��وِس أَِم��ي��َر يَ��ا
َح��اِل ُك��لِّ ِف��ي اْل��َع��ِظ��ي��ُم َوأَنْ��َت ـ��ْت، َج��ل��ـ َوإِْن اْل��َح��يَ��اِة َع��َل��ى أَْس��َرى نَ��ْح��ُن

∗∗∗
بَ��اِل َغ��يْ��ِر اْل��َم��َدى َع��َل��ى ِل��َوَف��اءٍ بَ��اٍل َغ��يْ��ُر اْل��َه��َوى ِم��َن َغ��اٍل َل��َك
اْألَْع��َم��اِل ِل��م��ْخ��َل��ِد َم��ِه��ي��ٌب ـ��ِس ِب��اْألَم��ـ َس��ْع��ِي��َك ِم��ثْ��ُل اْل��يَ��ْوَم َص��ْم��تُ��َك
َخ��اِل َغ��يْ��ِر ال��رََّدى َع��َل��ى ِل��َق��ْل��ٍب ـ��ِد َواْل��َوج��ـ ��ْه��ِد ال��سُّ َرْق��َدُة اْل��َم��ْوِت َض��ْج��َع��ُة
اْل��َج��َالِل َح��ِل��يَ��َف يَ��ا ُك��نْ��َت َك��َم��ا ـ��ِر اْل��َق��ب��ـ ُح��ْف��َرِة ِف��ي اْل��َج��َالِل َح��ِل��ي��َف ُدْم
اْل��َم��َع��اِل��ي َف��ِق��ي��َد يَ��ا ِش��ئْ��َت َك��َم��ا ـ��َر، َوال��ذِّك��ـ ��ْوَت ال��صَّ َواْرَف��ِع ِم��ْص��َر َوادَِّك��ْر
اْألَْم��ثَ��اِل ِب��أَْص��َدِق َوتَ��أِْت��ي ـ��ِق اْل��َخ��ل��ـ ِف��ي َم��ِب��ي��ِت��َك ِم��ْن ال��دَّْه��َر تَ��ْخ��ُط��ُب
اْل��َم��َق��اِل ُف��ُح��وُل أَْخ��َف��َق��ْت إِذَا ِم َواْل��َع��ْز ِل��ْل��َح��ْزِم اْل��ُع��ُق��وَل َوتَ��ه��زُّ
َولِ��ل��تِّ��ْم��ثَ��اِل َل��ُه ف��َخ��اٌر َم اْل��يَ��ْو ِت��ْم��ثَ��اِل��َك ِع��نْ��َد ��ْع��ِب ال��شَّ َوْق��َف��ُة
اْل��ِف��َع��اِل ِب��ُح��ْس��ِن يُ��ْزَدَرى َوَك��ْم ـ��ِد اْل��ُخ��ل��ـ ِف��ي اْل��ُم��َض��ّل��ُل يُ��ْخ��ِط��ئُ َك��ْم آِه!
َوَع��اِل َداٍن بَ��يْ��َن َف��ْرَق َال اْإلِنْ��َس��اِن ِخ��ْدَم��ِة ِف��ي اْإلِنْ��َس��اِن َم��ْج��َد إِنَّ
َوم��اِل ِل��بَ��أٍْس ت��ث��ْب َل��ْم َوإِْن ـ��ِب اْل��ُح��ب��ـ ِم��َن اْل��ُق��لُ��وُب َل��َك َخ��اِف��َق��اٌت
ال��زََّواِل َق��ِري��َن تَ��ُك��ْن َل��ْم َوإِْن ِت، اْل��َم��ْو َع��َل��ى اْل��َح��يَ��اَة َل��َك َواِه��بَ��اٌت
ال��رَِّج��اِل ُق��لُ��وَب بَ��اِن��يً��ا َويَ��ا ـ��ِق اْل��َح��ق��ـ ُق��وَِّة ِف��ي اْل��يَ��ِق��ي��ِن َك��ِب��ي��َر يَ��ا
��َالِل ال��ضَّ ُص��ُروَح نَ��اِس��ًف��ا َويَ��ا ـ��ِي، اْل��بَ��غ��ـ َدْوَل��ِة ِف��ي اْإلِبَ��اءِ َك��ِث��ي��َر يَ��ا
اْل��َم��آِل ُح��ْس��َن إَِل��يْ��َك َوتَ��ْع��ُزو ـ��َك ِب��َم��اِض��ي��ـ ال��زََّم��اَن تَ��ْح��َف��ُل ��ٌة أُمَّ
َغ��اِل ِف��ي��َك اْل��َه��َوى َع��َل��ى ِب��َدْم��ٍع ـ��َر َواْل��َف��ج��ـ ال��لَّ��يْ��َل َخ��يَ��اَل��َك َوتُ��َح��يِّ��ي
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∗∗∗
َج��َالِل ِف��ي — اْل��ُه��َدى تَ��ْع��بُ��ُد — ��ٍة أُمَّ إِْج��َالَل ُر اْل��ُم��َص��وِّ ��اِن��ُع ال��صَّ أَيُّ��َه��ا
اْل��ِخ��َالِل؟ ِت��ْل��َك َوْص��ِف بَ��يْ��َن َوَم��ا ـ��ِن َوَم��ْج��َدي��ـ َع��ْه��ٍد بَ��يْ��َن ��ْق��َت َوفَّ َك��يْ��َف
َح��َالِل ِس��ْح��ٍر ُك��لِّ َع��ْن َوتُ��ْزَه��ى ـ��ِن اْل��ُح��س��ـ ِم��َن اْل��بَ��يَ��اَن ت��خ��ج��ُل َص��نْ��َع��ٌة
اْل��َج��َم��اِل َه��ذَا ِل��َص��ْم��ِت وََع��بْ��ًدا تً��ا َم��بْ��ُه��و اْل��ُم��َف��كِّ��َر تَ��ْف��ت��ُن ُص��وَرٌة
اْل��َك��َم��اِل ِب��ذَاَك َف��اِخ��ًرا َوتِ��ْه ِد، َواْل��ُج��و َواْل��َف��ْض��ِل اْل��ُق��لُ��وِب ِب��ُش��ْك��ِر ِث��ْق
اْخ��ِت��يَ��اِل أَيَّ َواْخ��تَ��ْل��َت ِص��ْدًق��ا ـ��َق��نْ��َت أَت��ـ ِب��َم��ا ح��ل��ف��َت إِذَا ِب��دًع��ا َل��يْ��َس
َح��اِل��ي اْل��َم��ْج��ِد ِب��نَ��ْض��َرِة َوَرْس��ٌم ـ��ِم اْل��ِع��ل��ـ أَثَ��ُر يَ��ُص��ونُ��ُه اْس��ٌم َوَل��َك

الخزامى أنفاس (28)

َس��َالَم��ا ال��رُّوَح ُ يَ��ْم��َأل َح��نَ��اٍن ِف��ي اْل��ُخ��َزاَم��ى أَنْ��َف��اَس َف��اَق ِع��ْط��ٍر أَيُّ
َوابْ��ِت��َس��اَم��ا َوَس��الًم��ا َوُخ��ُش��وًع��ا َزْه��َرًة َح��يَ��اءٍ ِف��ي ِم��ْص��َر ِب��نْ��ُت
َغ��َراَم��ا يُ��َح��اِك��ي��َه��ا َم��ْن أَْو ُروُح��َه��ا َل��ُه َك��انَ��ْت َم��ْن َغ��يْ��ُر يَ��َراَه��ا َال
اْل��ُم��َداَم��ا ��ْه��َد ال��شَّ تَ��ْرش��ُف َس��ْك��َرى َوْه��َي أَْك��َواِب��َه��ا إَِل��ى ال��نَّ��ْح��َل تَ��ْج��ذُب
تَ��تَ��َع��اَم��ى َوأُْخ��َرى اْل��ُح��ْس��ِن ��َة ِدقَّ تَ��َرى َال ُع��يُ��وٍن َع��ْن تَ��تَ��َواَرى
يَ��تَ��َس��اَم��ى َح��تَّ��ى اْل��ُح��بِّ َخ��َط��َراِت َوانْ��ُش��ِري ِط��ي��ِب��ي اْألَنْ��َف��اُس أَيُّ��َه��ا
َواْح��ِت��َش��اَم��ا ُف��تُ��ونً��ا َم��رْآِك ِع��نْ��َد نَ��ْش��َوٍة َم��َج��اِل��ي ِف��ي َوَق��ْف��نَ��ا َك��ْم
َدَواَم��ا! َع��ِش��ْق��نَ��اُه ِم��نْ��ِك َح��ْوَل��نَ��ا َح��اِئ��ٍم َم��ْع��نً��ى َغ��يْ��َر نُ��َق��بِّ��ْل َل��ْم

مطران) خليل أستاذي (إىل الكريم هجر (29)

يُ��ْغ��ِن��ي! َم��ا اْل��َق��ْوِل ��ِة ِص��حَّ ِم��ْن َل��ُه َف��ِإنَّ َف��نِّ��ي ِم��ْن اْل��ُح��بَّ أَْوَدْع��تُ��ُه َك��ْم ال��نَّ��ْج��َم َس��ِل
أْف��ِن؟ َع��َل��ى تَ��ُح��وُم َال َح��يَ��اٍة َوأَيُّ ُم��ْف��ِص��ٍح ال��ذِّْك��ِر َص��اِدِق َج��َم��اٍد َوُربَّ
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َج��ْف��ِن��ي ِم��ْن ��ْه��ُد ال��سُّ يَ��ْش��تَ��ِك��ي َم��ا َل��ُه أَبُ��ثُّ وَِع��نْ��َدَه��ا َل��يْ��ٍل ُك��لِّ ِف��ي أَُراِق��بُ��ُه
ِل��ْل��ُح��ْس��ِن أَْط��َوُع اْل��ُح��ْس��َن أَنَّ ِل��ِع��ْل��ِم��ي ِل��َه��اِج��ِري ُع��تْ��ِب��ي تَ��بْ��ِل��ي��َغ َوأَْس��أَلُ��ُه
ُح��ْزنِ��ي؟ ِم��ْن ��ُف يُ��َخ��فِّ َم��ا َه��ذَا َك��اَن َوَه��ْل َح��اَل��ِت��ي َوْص��ِف ِف��ي أَْش��َج��اَك َوأَْح��َس��بُ��ُه
ِب��ُم��ْس��تَ��ْغ��ِن َس��نَ��اَك َع��ْن بَ��يَ��اِن��ي َوَل��يْ��َس َم��اِث��ٌل ال��لُّ��بِّ ِف��ي أَنْ��َت اْل��َق��َواِف��ي! أَِم��ي��َر
ِب��اْل��خ��ْدِن َواْل��خ��ْدِن ِب��اْل��َم��ْج��ِد اْل��َوَف��ا ِل��َق��اءَ ِب��َه��ا نَ��ْل��تَ��ِق��ي أَْن ِش��ئْ��َت َداًرا ��يْ��ُت تَ��َوخَّ
ِل��ْل��َوه��ِن ��ِب ال��تَّ��َرقُّ ُط��وُل َوأَْس��َل��َم��ِن��ي َح��اِل��ٍم آَم��اَل اْل��َوْع��َد َرأَيْ��ُت ��ا َف��َل��مَّ
َع��نِّ��ي! اْل��َه��َوى ِص��ْدَق تَ��بْ��ِل��ي��َغ َوَك��لَّ��ْف��تُ��َه��ا درٍَّة ُك��لَّ أَْدُم��ِع��ي ِم��ْن ِب��َه��ا نَ��ثَ��ْرُت

وعالٌم عالٌم (30)

الديوان هذا صاحب إىل مطران خليل األدبية النهضة لواء حامل الجليل األستاذ أرسل
مطلعها: رائعة ودية قصيدة

تَ��ْح��ض��ِر َوَل��ْم ��بْ��ِت ال��سَّ ِب��ُم��ْل��تَ��َق��ى َم��رًَّة ��ْرتَ��ِن��ي بَ��شَّ أَِخ��ي ابْ��َن يَ��ا
َف��اذُْك��ِر أَْو تَ��نْ��َس��اُه الَّ��ِذي َف��انْ��َس ��ٍة ِص��حَّ َوِف��ي َخ��يْ��ٍر ِف��ي ُدْم��َت َم��ا

َوِمنَْها:

ِل��ْل��ُم��ْش��تَ��ِري ال��ذَّرُة َوتَ��ْك��ُف��ُؤ َدٍم ِم��ْن َق��ْط��َرٌة س��ه��ي��ًال تَ��ْح��ِك��ي
َك��اْألَْك��بَ��ِر! يُ��ْدِه��ُش ��ُه أََدقُّ َع��اَل��ٌم نَ��وِْع��ِه ِف��ي ِك��َالُه��َم��ا

اآلتي: الرد الديوان صاحب إليه فأرسل

َوِب��اْل��ُم��ْزِه��ِر ِب��اْل��ُح��ْل��ِو أَِدي��ُن َل��ُه َم��ْن َويَ��ا اْل��َع��مَّ َس��يِّ��ِدي يَ��ا
َم��ْع��َش��ِري إَِل��ى أَنْ��َت أَْه��َديْ��تَ��ُه ُه��ًدى ِم��ْن ِب��ْض��َع��ًة إِالَّ ُك��نْ��ُت َم��ا
نَ��ْح��ُض��ِر!8 َف��َل��ْم تَ��َخ��اَل��ْف��نَ��ا َل��ِك��ن َم��َواِع��ي��َدنَ��ا أَنْ��َس��ى أَْن َه��يْ��َه��ات

نتالَق. فلم املوعد تعيني يف كالنا أخطأ يريد 8
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أُثْ��ِم��ِر؟ َوَل��ْم أُْزِه��ْر َل��ْم َل��ْوَالُه الَّ��ِذي َوأَنْ��َت أَنْ��َس��اَه��ا َوَك��يْ��َف
��ِري ال��سَّ َوُح��بِّ��ي ��ْدِق ال��صِّ َم��َق��اَل��ُة ِغ��نً��ى َوَح��ْس��ِب��ي ��ْدِق، ال��صِّ َم��َق��اَل��ُة

∗∗∗
ُم��ْظ��ِه��ِري َويَ��ا اْل��ُخ��ْل��ِق َوَراِف��َع ُم��ْرِش��ِدي َويَ��ا اْل��َع��ْص��ِر َش��اِع��َر يَ��ا
أَْس��ُط��ِري َج��نَ��ى اْل��َح��يِّ ِش��ْع��ِرَك ِف��ي ُس��طِّ��َرْت الَّ��ِت��ي اْل��ُودِّ نَ��َص��اِئ��ُح
ِب��اْل��ُم��بْ��ِه��ِر اِئ��ِم ال��دَّ َك��َع��ْه��ِدَك ��اءًَة َوضَّ ْل��َه��اِم ِب��اْإلِ تَ��ْف��تَ��رُّ
أَْك��ُف��ِر َوَل��ْم نْ��يَ��ا ِب��ال��دُّ َك��َف��ْرُت ِب��ِه َك��أَنِّ��ي ال��ط��بَّ ِل��ي َح��بَّ��بْ��َت
َوِب��اْل��ُم��نْ��َك��ِر! َواْل��َج��ْه��ِل ِب��اْل��ِع��ْل��ِم ِع��زٍَّة ِم��ْن اْل��َع��اَل��َم أَْس��تَ��ْص��ِغ��ُر
اْل��َج��ْوَه��ِر َوِف��ي ال��رُّوِح ِف��ي ِس��يَ��اٌن َوإِن��ْك��اُرُه اْل��ُع��ْرُف َك��أَنَّ��َم��ا
َع��ْس��َك��ِر! ِف��ي ال��تَّ��اِئ��ِه َك��اْل��َه��اِرِب َوَل��ِك��نَّ��ِن��ي ِب��اْل��بَ��اِب ِزْل��ُت َم��ا
يَ��ْم��تَ��ِري َوَال َوْه��ًم��ا يُ��َش��وُِّق��ِن��ي يَ��نْ��ثَ��ِن��ي َال اْل��َك��اِش��ُف َواْل��ِم��ْج��َه��ُر9
ُع��نْ��ُص��ِري! ُم��ْس��تَ��نْ��ِب��ٌط َك��أَنَّ��ِن��ي نُ��وِرِه ِف��ي اْألَْح��يَ��اءَ أَْس��تَ��نْ��ِب��ُط
ُم��ْج��ِه��ِري10 ِف��ي اْألَْك��بَ��ُر َواْل��َع��اِل��ُم ��ٍة ِدقَّ ِف��ي ُق اْل��َخ��الَّ َك��أَنَّ��ِن��ي
َم��ْخ��بَ��ِري!11 َل��َدى َح��يٍّ��ا ُم��ْس��تَ��ْح��َدثً��ا َق��بْ��َض��ِت��ي ِف��ي اْإلِنْ��َس��اُن َك��أَنَّ��َم��ا
يُ��ْق��بَ��ِر! َوإِْن ِب��اْل��ِع��ْل��ِم تُ��ْح��ِي��ي��ِه نَ��ْف��َح��ٌة تَ��ْش��ِري��ُح��ُه أَنَّ��َم��ا أَْو

∗∗∗
َواْل��ُم��ْج��تَ��ِري ال��نَّ��اِث��ِر ��اِع��ِر ِل��ل��شَّ َوإِْل��َه��اَم��ُه ال��طِّ��بَّ أَْع��َج��َب َم��ا
اْل��م��ْخ��بَ��ِر! ِف��ي اْل��ِع��ْل��ِم َج��نْ��َب َش��ْيءُ َال ِألَْش��َع��اِرِه اْل��َخ��يَ��اَالِت أَْق��َص��ى

امليكرسكوب. مرادف 9

ميكرسكوبي. مجهري: 10

االختباري. العلمي املعمل املخرب: 11
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الخريف لوعة (31)

مطران خليل أستاذي إىل

َم��ْدَم��ِع��ي ِف��ي اْل��َه��َوى ِص��ف ـ��ِل اْل��َخ��ِل��ي��ـ اْل��َع��مِّ َل��َدى ِش��ْع��ِري
َم��ِع��ي أََل��ٍم ِف��ي يَ��ِئ��نُّ ُف اْل��َخ��ِري��ـ ِح��ي��َن َل��وَْع��ِت��ي ِص��ْف
يَ��ِع��ي َال َق��ْل��ِب��ي َوِح��ي��َن ِل ال��ذُّبُ��و َرْه��ُن ��بَ��ا ال��صِّ ِح��ي��َن
اْل��ُم��تَ��َق��طِّ��ِع ُح��ل��ِم��ِه ِف��ي ��ًع��ا ُم��تَ��َوجِّ ُم��تَ��َق��طِّ��ًع��ا
اْل��َم��نْ��بَ��ِع ِع��نْ��َد َف��يَ��ج��فُّ ��بَ��ا ال��صِّ ي��ِه ي��روِّ ُح��ْل��ٌم
َوُم��َض��يِّ��ع��ي! ُم��َض��يَّ��ًع��ا ـ��ِل اْل��َج��ِم��ي��ـ اْل��ُح��ْل��ِم َع��َل��ى ل��ه��ِف��ي
َوال��دَِّع��ي! َواْل��ُم��َك��اِب��ِر ِن��ِد اْل��ُم��َع��ا بَ��يْ��َن اْل��َه��َوى َوَع��َل��ى
اْل��ُم��بْ��ِدِع! ِل��ْل��َغ��َراِم بً��ا ع��ق��ا ي��ذوي ��بَ��ا ال��صِّ َوَع��َل��ى

∗∗∗
اْل��ُم��وَج��ِع َق��ْل��ِب��ي َع��َزاءُ ـ��ِل اْل��َخ��ِل��ي��ـ اْل��َع��مِّ َل��َدى ِش��ْع��ِري
َواْس��َم��ِع َوَوْج��ِدي َالِم��ي آ ُك��لِّ َع��ْن َل��ُه َع��بِّ��ْر
م��ْس��َم��ِع��ي ف��ي ه��ام��ًس��ا ـ��ب��ِة ال��م��ح��ـ ِم��ن ال��ط��ي��وَف وُع��ْد
اْل��م��ْم��ِرِع اْل��َح��نَ��اِن ِم��ن ـ��ِع ال��رَّب��ي��ـ آَم��اِل بَ��يْ��َن ُع��ْد
أَْض��لُ��ِع��ي ِل��ُح��ْرَق��ِة ط��بٍّ��ا ِب��ُح��بِّ��ِه اْل��ك��ف��ي��ُل ف��ه��و
َم��ْط��َم��ِع��ي وََغ��ايَ��ُة َق��ْل��ِب��ي بَ��ْل ـ��ِه إَِل��ي��ـ يَ��ِدي��ُن أََدِب��ي
��ِع��ي َوتَ��دفُّ َوَوثْ��بَ��ِت��ي ـ��ِد اْل��َج��ِدي��ـ تَ��ْف��ِك��ي��ِري َوق��َواُم
��ِع��ي َوتَ��َف��جُّ ِب��َوْح��َش��ِت��ي ـ��َع ال��رَِّب��ي��ـ أَْغ��تَ��ِن��ُم َوَل��َديْ��ِه
ُم��َودِِّع��ي اْل��َخ��ِري��ُف َف��ِإذَا ِب��ِس��ْح��ِرِه اْل��ُف��ُص��وَل يَ��ْط��ِوي
اْل��ُم��ْس��تَ��ْم��ِت��ِع نَ��ْش��َوِة ِف��ي ��ُه أَُض��مُّ ال��رَِّب��ي��ُع َوإِذَا
ُم��بْ��ِدِع��ي ُه��َو أَْو َغ��اَب َم��ا َك��أَنَّ��ُه اْل��َح��ِب��ي��ُب َوإِذَا
��ِع اْل��ُم��تَ��َرفِّ ِب��َف��نِّ��ِه ـ��ِم اْل��َق��ِدي��ـ اْل��َع��ْه��ِد ِم��َن ِس��ْح��ٌر
ِع اْل��ُم��تَ��بَ��رِّ ِب��َل��ذَِّة ِب اْل��ُق��لُ��و ِم��َن اْل��َم��َواَت يُ��ْح��ِي��ي

∗∗∗
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الديوان شعر

يَ��دَِّع��ي ُح��بٍّ َوبَ��يْ��َن ُد يَ��ُج��و َه��ًوى بَ��يْ��َن َش��تَّ��اَن
َم��ْص��َرِع��ي! َوآَخ��ر َم��ْج��ِدي ِب��ِه َه��ًوى بَ��يْ��َن َش��تَّ��اَن

مطران أستاذي رد

اْألَْرَوِع ال��زَِّك��يِّ إَِل��ى ِد اْل��ُف��َؤا تَ��ِح��يَّ��اِت أَْزَك��ى
تُ��ْف��َرِع َل��ْم َك��َخ��ِري��َدٍة َق��ِص��ي��َدًة إَِل��يَّ أَْه��َدى
بَ��ْل��َق��ِع ُف��َؤاٍد ِم��ْن ِع��نْ��ِدي اْألُنْ��ِس َم��َك��اَن ع��م��رْت
أَبْ��َرِع ِن��َظ��اٍم ِف��ي ِن��ي اْل��َم��َع��ا بَ��اِرَع��ُة َح��ْس��نَ��اءُ
اْل��َم��ْس��َم��ِع ِف��ي َف��َح��ْل��يُ��َه��ا ـ��ُب تَ��ِغ��ي��ـ أَْو َف��تَ��ْح��َل��ى تَ��ْج��َل��ى
ِع اْل��ُم��تَ��َوزِّ َوِف��ْك��ِرَي ِب ��بَ��ا ال��شَّ ِب��ُم��نْ��َص��رِم ِل��ي َم��ْن
ِع اْل��ُم��تَ��بَ��رِّ اْألَِخ َع��َل��ى ءِ ال��ثَّ��نَ��ا َردِّ ِف��ي َف��أِج��ي��ُد
َم��ْط��َم��ِع��ي تَ��َم��اِدي َع��ْن َغ��ِة اْل��بَ��َال َش��أِْو ِف��ي ��ْرُت َق��صَّ
اْل��ُم��ْس��تَ��ْودَِع أَِم��ي��نَ��َة ِب اْل��ِك��تَ��ا ِب��َح��اِم��َل��ِة أَْه��ًال
اْألَبْ��دَِع ال��طِّ��َراِز ِم��َن ـ��ِع اْل��بَ��ِدي��ـ ِب��نَ��اِق��َل��ِة أَْه��ًال
َم��ْدَم��ِع��ي َوأَْج��َرْت َق��ْل��ِب��ي َش��ج��ْت ِب��َص��اِدَح��ٍة أَْه��ًال
اْل��ُم��تَ��َق��طِّ��ِع ِب��أَِن��ي��ِن��َه��ا َوْج��ِدِه ِح��َك��ايَ��َة بَ��ثَّ��ْت
��ِع س��جَّ َح��َم��اٍم ِم��ْن ٍب ِس��ْر تَ��ْوِق��ي��ِع َع��َل��ى َوش��دْت
��ِع م��رجَّ َوبَ��يْ��َن ءٍ َم��بْ��ُدو بَ��يْ��َن اْل��َم��َالِئ��ِك نَ��َغ��ُم
اْألَْل��َم��ِع��ي ��ِف��يِّ ال��صَّ َع��ِن ِغ اْل��بَ��َال تَ��أِْديَ��َة أَْح��َس��نْ��ِت
ُم��َص��نَّ��ِع َغ��يْ��َر اْل��ِخ��ْدِن ءُ َوَف��ا ِل��يَ��ُك��ْن َك��َوَف��اِئ��ِه
اْل��َم��ْش��َرِع ال��نَّ��ِق��يَّ ـ��ُودَّ ال��ـ ف��ل��ي��ش��رِع ِه َوك��ودِّ
س��م��ي��ذِع ُك��لِّ َع��ْزُم يَ��ُك َف��ل��ـ اْل��َم��ْج��ِد ِف��ي َوَك��َع��ْزِم��ِه
اْل��م��ن��زِع َه��ذَا ِب��َج��َم��اِل ِل��ْل��ُع��َل��ى أَن��زُع ُخ��ْل��َق َال
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الفجر أنداء

املترصف (32)

أَْوِفيَاِئِه) أََحِد إَِىل اِعُر الشَّ أَْهَداَها ُصوَرٍة َعَىل (ُكِتبَْت

َح��اِل��ِه ِف��ي م��ص��رًَّف��ا أَنْ��َت ُدْم��َت َم��ا َم��آِل��ِه ُدنُ��وَّ يَ��ْرُج��و َال اْل��َق��ْل��ُب
«َخ��يَ��اِل��ِه» َوَح��ظِّ ُم��ْه��َج��ِت��ِه َونَ��ِع��ي��ِم ِل��َج��َالِل��ِه ًرا م��ق��دِّ ِش��ئْ��َت َك��يْ��َف ُك��ْن
ِب��آِل��ِه اْل��َع��ِزي��َز أَذَْل��ْل��َت ِش��ئْ��َت أَْو ِب��أَْس��ِرِه اْألَِس��ي��َر أَْس��َع��ْدَت ُرْم��َت َل��ْو

االستشفاء (33)

اْل��ِب��ي��ِد ِم��َن َق��اٍس ِف��ي اْل��ق��ي��ِظ َع��َل��ى َواْص��ِب��ْر َواْل��غ��ي��ِد اْل��ُح��بِّ ِل��َداِر ال��رَِّح��ي��َل دَِع
اْألََغ��اِري��ِد أَْس��ِر ِف��ي ��ْم��ِع ال��سَّ َوَل��ذَُّة ِب��ِه تَ��َق��رُّ ُح��ْس��ٍن ِم��ْن اْل��َع��يْ��ِن َف��َم��ْدَم��ُع
َوتَ��ْس��ِه��ي��ِد ِب��تَ��ْع��ِذي��ٍب ال��نَّ��ِس��ي��ِم َع��ِن ِب��ِه اْل��ُف��َؤاُد َص��حَّ إِذَا اْل��َه��ِج��ي��ُر يَ��ْح��لُ��و

الشهيد قرب عىل (34)

َق��ْدِري ِم��ْن أب��خ��ُس اْل��َح��اَل��يْ��ِن َع��َل��ى َوَل��ْس��ُت م��ق��بَ��ًرا َوُزْرتُ��َك َم��ْش��نُ��وًق��ا َوِدْدتُ��َك
اْل��َق��بْ��ِر َص��اِح��َب يَ��ا ال��ل��ِه ِآلِي يَ��ُح��جُّ َع��اِب��ٍد َوْق��َف��َة اْل��يَ��ْوَم َع��َل��يْ��َك َوَق��ْف��ُت
تَ��ْدِري َل��ْو َم��َم��اِت��َك ِذْك��َرى َل��َدى يَ��ِخ��رُّ َل��ُه خ��ف��َض��ًة ْ تَ��َش��أ َل��ْم َرأًْس��ا َوَط��أَْط��أُْت
ُع��ْم��ِري َع��َل��ى َوآًه��ا اْل��َف��اِن��ي َح��ْس��َرَة َف��يَ��ا ِب��اْل��ُه��َدى ال��نُّ��ْط��ِق َم��َدى َم��ْح��ُروًم��ا م��تُّ إِذَا
ِل��ْل��ُك��ْف��ِر! أَْق��َرُب اْإلِْح��َج��اِم َع��َل��ى َف��ِإنِّ��ي ِه��زٌَّة ال��ظُّ��ْل��ِم َخ��ْش��يَ��ِة ِم��ْن ��ِن��ي َم��سَّ إِذَا
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الديوان شعر

َوَطِني! َوَطِني! (35)

ال��زََّم��ِن! ابْ��َن يَ��ا َوَط��ِن��ي! َوَط��ِن��ي!
ال��دَّْه��ِر؟ ِس��رَّ تَ��ْدِر أََوَل��ْم
َوَح��ُس��وْد ب��اٍغ يَ��س��وْد َه��يْ��َه��ات
خ��َراْب؟ َواْل��خ��ل��ُف اْألَْح��َزاْب ِف��ي��َم
اْألَيَّ��اْم ِس��رُّ َوِوئَ��اْم ُح��بٌّ
اْل��ع��ط��بَ��ا! تَ��َرك��ا ذََه��بَ��ا َف��ِإذَا

الجديد الطائر (36)

الطريان) حركة وانتعاش باهر بنجاح املانش خليج بلرييو اجتياز (ملناسبة

ال��س��دي��َم��ا َه��ذَا تَ��ْع��تَ��ِل��ي أَْن تَ��ْش��تَ��ِه��ي ِف��ي��َم��ا اْألَْرِض ابْ��َن يَ��ا اْإلِنْ��َس��اُن أَيُّ��َه��ا
اْل��َم��َف��اِت��ْن ِف��ي��َه��ا تَ��ِج��ْد اْألَْرَض أَْص��ِل��ِح َوَل��ِك��ْن ِش��ئْ��َت َم��ا تَ��ْس��ُم��َو أَْن َل��َك
اْل��َم��ِس��ي��ْر تَ��نْ��َس َوَال اْألَْرَض ��ِر َع��مِّ َوتَ��ِط��ي��ْر َل��ْه��ًوا تَ��ْم��ِض��َي أَْن َق��بْ��َل
انْ��ِت��بَ��اْه َغ��يْ��ِر َع��َل��ى تُ��بْ��ِق��ي��ِه أَنْ��َت نَ��َراْه ِف��ي��َه��ا َش��اِم��ٍل َخ��َراٍب َك��ْم
َوَج��اْه َم��ْج��ٌد َوْح��َدُه َه��ذَا إِنَّ آل��ْه ِف��ي��َه��ا تَ��ُك��ْن اْألَْرَض ��ِر َع��مِّ
َوَم��ِل��ي��ْك َع��بْ��ٌد اْإلِنْ��َس��اِن ِف��ي َل��يْ��َس أَِخ��ي��ْك َع��يْ��َش وَِع��ْش اْألَْرَض ��ِر َع��مِّ
َوانْ��ِت��َه��اءْ! َح��دٌّ ِل��ْألَْح��َالِم َل��يْ��َس اْل��َج��َواءْ َوْل��تَ��ْغ��ُز ِش��ئْ��َت َم��ا ِط��ْر ثُ��مَّ

الليل مرسح (37)

اْل��َف��نَّ��اِن؟ ��اِع��ِر ِل��ل��شَّ تَ��بْ��ُدو أَنْ��َت َع��ِج��ي��ٍب َم��ْل��ًه��ى أَيُّ ال��لَّ��يْ��ِل! َم��ْس��َرَح
اْل��َف��تَّ��اِن ال��تَّ��نَ��اُق��ِض َم��ِدي��ِد ِم��ْن َش��تَّ��ى َوْه��َي َخ��َل��ْق��تَ��َه��ا َم��َراءٍ َك��ْم
اْل��ُم��تَ��َف��اِن��ي ال��تَّ��َه��تُّ��ِك َم��ْج��َل��ى أَنْ��َت ب��ي��ن��ا َوال��طُّ��ْه��ِر اْل��ُع��بَّ��اِد َم��ْل��َق��ى أَنْ��َت
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َم��َع��اِن��ي ِم��ْن يَ��َرى الَّ��ِذي َويَ��ذُوُق يَ��ْش��تَ��ِه��ي��ِه الَّ��ِذي يَ��َرى َراءٍ ُك��لُّ
َواْف��ِت��تَ��اِن َوَرْع��َش��ٍة َح��نَ��اٍن ِف��ي َع��َل��يْ��نَ��ا تُ��ِط��لُّ الَّ��ِت��ي َوال��نُّ��ُج��وُم
اْل��َج��بَ��اِن َق��ْل��ِب َك��خ��ف��ِق َواْل��ِت��يَ��اٍع َرَع��تْ��نَ��ا َك��أُمٍّ َل��نَ��ا ُح��بٍّ بَ��يْ��َن
ال��نُّ��وَراِن��ي َدْم��ِع��َه��ا َف��َش��آِب��ي��ُب بَ��ذََل��تْ��ُه َف��ِإْن َدْم��َع��َه��ا َح��بَ��َس��ْت
َص��وَّاِن إَِل��ى ُح��ْرَق��ٍة إَِل��ى ِف��ي ��ا ال��صَّ َدْم��ِع��َه��ا ِم��ْن تَ��ْس��تَ��ِح��ي��ُل ُش��ُه��ٌب
اْإلِنْ��َس��اِن! َط��ِب��ي��َع��َة َف��َح��اَك��ْت ـ��َه��ا آذَت��ـ ِل��ْألَْرِض اْألَْج��َواءَ َف��َك��أَنَّ

الصبابة نبع (38)

َح��ْس��نَ��اِئ��ي؟ يَ��ا َع��يْ��نَ��يْ��ِك ِس��َوى َق��ْل��ِب��ي ِل��َوْق��ِع��َه��ا أَبَ��اَح َم��ْن اْألَنَ��اِم��ُل َه��ِذي
َرَج��اِئ��ي يُ��ِع��ي��ُد َك��َم��ا يُ��ِم��ي��ُت ِس��ْح��ًرا َوْق��َع��َه��ا أَْف��َه��ُم ُك��نْ��ُت َم��ا َل��ْوَالُه��َم��ا
إِْل��َه��اِم َع��َل��ى إِْل��َه��اًم��ا ِش��ئْ��ِت َم��ا َوَج��دِِّدي اْل��َح��يَ��اِة ِب��أَنْ��َغ��اِم ُج��وِدي
ِب��اْألَنْ��َغ��اِم َف��اَض ��بَ��ابَ��ِة ال��صَّ نَ��بْ��ُع َك��أَنَّ��َه��ا تُ��ْس��تَ��َس��اُغ اْل��َع��َواِط��ِف لُ��َغ��ُة
َح��يَ��اِت��ي ِب��َم��ْس��َم��ِع��ّي ِم��نْ��ِك َوَرَش��ْف��ُت ��ِه ِألُمِّ ال��رَِّض��ي��ِع َك��ال��طِّ��ْف��ِل أَْص��َغ��يْ��ُت
َص��َالِة! ِب��أّي تُ��ْق��َرْن َل��ْم ل��ْل��َف��نِّ ح��رٍة َص��الٍة ِف��ي ُق��ْربَ��ِك ون��ع��م��ُت

يَْحُجبُونَِك؟ ِلَم (39)

ِح��ْرَم��اِن��ي؟ َع��َل��ى َق��َل��ِق��ي ِس��َوى ِم��نْ��َه��ا نَ��اَل��ِن��ي َم��ا الَّ��ِت��ي ُدنْ��يَ��اَي «َزيْ��َن» يَ��ا
بَ��يَ��اِن��ي َج��َم��اِل ِم��ْن ُح��ْس��نَ��ِك أَْع��َط��يْ��ُت َم��ا ِب��ُك��لِّ أَِث��ْم��ُت َه��ْل يَ��ْح��ُج��بُ��ونَ��ِك؟ ِل��َم
َديَّ��اِن��ي؟ أَْو ح��َم��اَي ِس��َواِك ِل��ي أَْو ِم��لَّ��ٌة ال��طَّ��َه��اَرِة ِدي��ِن ِس��َوى ِل��ي َه��ْل
ِوْج��َداِن��ي؟ َل��ُه َوَم��ْن أَِع��ي��ُش؟ َولِ��َم��ْن ِب��ُم��ْه��َج��ِت��ي؟ أَُخ��صُّ َف��َم��ْن ُح��ِج��بْ��ِت َف��ِإذَا
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عبادات (40)

تَ��ْدَم��ْع؟ ِب��اْل��َف��ْرَح��ِة أَْل��َق��اِك ُك��لَّ��َم��ا ِل��َع��يْ��ِن��ي َم��ا
يَ��تَ��َص��دَّْع؟ ُح��ْل��ٍم َخ��ْش��يَ��ُة أَْم اْل��َف��ْرَح��ُة ِل��ي أَِه��َي
يَ��ْل��َم��ْع َل��يْ��َس َوَرَج��اءٌ يَ��ْخ��بُ��و َل��يْ��َس َرَج��اءٌ ِب��ي
أَْف��َزْع اْألَْوَه��اِم إَِل��ى اْل��َع��اِن��ي َك��ال��تَّ��اِئ��ِه َوأَنَ��ا
يَ��ْص��نَ��ْع! َك��يْ��َف نَ��بِّ��ِئ��ي��ِه َح��يَ��اِت��ي! يَ��ا َق��ْل��ِب��ي َه��اَك
يَ��ْج��َزْع ثُ��مَّ يَ��ْه��ُف��و َع��نْ��ِك بَ��ِع��ي��ٌد اْل��ُق��ْرِب ِف��ي ُه��َو
ُم��َض��يَّ��ْع! َش��ْوٍق ِم��ْن آِه َح��يَ��اِئ��ي! يَ��ْج��ِن��ي َك��ْم آِه
ْع! يَ��تَ��َورَّ َغ��َراٍم ِف��ي ُق��بُ��َالِت��ي تَ��َالَش��ْت َك��ْم
َوَم��ْص��َرْع ِل��ي بَ��ْع��ٌث ُه��َو اْم��ِت��نَ��اٍع ِف��ي ُق��بُ��َالِت��ي
يَ��ْخ��َض��ْع َل��يْ��َس ِب��َع��ْق��ٍل تَ��ْس��ِل��ي��ِم��ي ُه��َو َوَح��يَ��اءٌ
َم��ْط��َم��ْع! ُك��لَّ ِل��ي َوأَبَ��ْت تَ��نَ��اَه��ْت َوِع��بَ��اَداٌت

الوجود موسيقى (41)

سيتون) جربائيل للشاعر بقصيدة متأثًرا الديوان صاحب (نظمها

يَ��تَ��َغ��نَّ��ى َص��اِدٌح ِف��ي��ِه َم��ا ُك��لُّ اْل��م��غ��نِّ��ي: اْل��ُوُج��وِد َع��ِن َح��دَّثُ��ونِ��ي
يَ��ْف��نَ��ى ِم��نْ��ُه��نَّ اْل��غ��نَ��اءُ َف��َل��يْ��َس ءَ، َوأَْح��يَ��ا نَ��بَ��اٍت َوِم��ْن َج��َم��اٍد ِم��ْن
َم��ْع��نَ��ى ِف��ي��ِه��نَّ ِل��ْل��غ��نَ��اءِ أَِج��ْد َل��ْم َع��نِّ��ي تَ��نَ��اءَيْ��ِت إِذَا وََع��ِج��ي��ٌب
َوَف��نَّ��ا! َل��ْح��نً��ا اْل��ُوُج��وُد َه��ذَا َص��اَر ِب��أُنْ��ِس��ي ِم��نْ��ِك ظ��ف��ْرُت َم��ا َوإِذَا
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أَنَْغاٍم بَاَقُة (42)

تَ��ْوِق��ي��ِع��ْك ِم��ْن ُف��ِت��نْ��ُت إَِل��يْ��ِك اْس��تَ��َم��ْع��ُت إِذَا
َرِب��ي��ِع��ْك ِب��َم��ْج��ل��ى َع��يْ��ِن��ي َل��َديْ��ِك َس��ْم��ِع��ي َك��أَنَّ
ِل��ْل��َع��يْ��ِن اْألَْزَه��اِر نُ��َخ��ُب َك��أَنَّ��َه��ا َزاِه��يَ��ًة اْألَْل��َح��اِن َه��ِذِه إَِل��ى أُْص��ِغ��ي
اْل��َف��نِّ��ي َزْه��ِرَك ِم��ْن بَ��اَق��ٌة َوَج��ْم��ُع��َه��ا ِب��ِه يُ��ِض��يءُ َل��ْوٌن َل��ُه َل��ْح��ٍن َف��ُك��لُّ
ال��ظَّ��نِّ ِم��َن َغ��يْ��ِري تَ��َخ��يَّ��َل��ُه َوإِْن ِب��ِه يَ��ُف��وُح ِع��ْط��ٌر َل��ُه َل��ْح��ٍن َوُك��لُّ
اْل��َك��ْوِن َع��ِن َغ��ابَ��ْت الَّ��ِت��ي اْل��َم��َع��اِن��ي َج��مُّ َح��ِق��ي��َق��ِت��ِه ِف��ي َوَك��ْونِ��ي َك��ْونِ��ي، َوأَنْ��ِت
تَ��ْوِق��ي��ِع��ْك ِم��ْن ُف��ِت��نْ��ُت إَِل��يْ��ِك اْس��تَ��َم��ْع��ُت إِذَا
َرِب��ي��ِع��ْك ِب��َم��ْج��َل��ى َع��يْ��ِن��ي َل��َديْ��ِك َس��ْم��ِع��ي َك��أَنَّ

اإلكسري (43)

َوُق��يُ��وِد َل��ُه ِب��تَ��ْوِق��ي��ٍت إِالَّ َم��نْ��َح��َه��ا يَ��أْبَ��ى ال��دَّْه��ُر َس��اَع��ٌة ُه��َو
اْل��َم��ْع��بُ��وِد ُروِح��ِك ِب��نَ��ْف��َح��ِة ُع��م��ِري َف��َج��دِِّدي إَِل��يْ��ِك أََم��ِل��ي يَ��ا ُع��ْدُت َق��ْد
َس��ُؤوَال ِل��ْل��ع��نَ��اِق يَ��ْخ��ف��ُق َواْل��َق��ْل��ُب ُم��تَ��َع��بِّ��ٍد َخ��اِش��ٍع لُ��ْق��يَ��ا أَْل��َق��اِك
َخ��ُج��وَال! أَِع��ي��َش أَْن اْل��ِع��بَ��اَدَة أَِج��ُد َك��أَنَّ��ِن��ي اْل��ُخ��ُش��وُع َه��ذَا ِن��ي َف��يَ��ص��دُّ
َواْل��ِح��ْرَم��اِن َوال��تَّ��ْع��ِذي��ِب ��ْوِق ال��شَّ ِف��ي َه��َك��ذَا َوِس��نِّ��ي أَْح��َالِم��ي َض��يَّ��ْع��ُت
اْل��بُ��ْس��تَ��اِن��ي اْل��َح��اِرِس َك��َح��ظِّ َح��ظِّ��ي أََرى بَ��ْل َح��يَ��اِت��ي يَ��ا أَلُ��وُم��ِك َال أَنَ��ا
اْل��َق��اِس��ي ��ِم��ي��ِر ال��ضَّ ُم��َح��اَس��بَ��َة إِالَّ ُم��َح��اَس��ٍب َغ��يْ��ُر َع��َل��يْ��ِك اْألَِم��ي��ُن َف��أَنَ��ا
ال��نَّ��اِس ُدوَن اْل��ُق��ْربَ��اُن َوْح��ِدَي أَنَ��ا َف��ِإنَّ��َم��ا َك��اْل��َغ��ِري��ِب َل��ح��ْظ��تُ��ِك َف��ِإذَا
إِْك��ِس��ي��ِري إَِل��ى َف��ْرَح��انً��ا ُع��ْدُت َق��ْد أَنَ��ا َوَه��ا َم��رَّ اْألُْس��بُ��وُع ُه��َو َه��ذَا
ال��تَّ��ْع��ِب��ي��ِر! َع��ِن اْل��ُم��ْغ��ِن��ي َص��ْم��ِت��نَ��ا ِم��ْن َرِح��ي��ِق��ِه َك��أَْس اْل��َوْه��ِم ِف��ي ُم��تَ��نَ��اِوًال
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الفنان الخالق (44)

ِل��ْل��َوَرى ��ْح��ِر َك��ال��سِّ اْآليَ��اِت َخ��َل��َق َل��َق��ْد ًرا َوُم��َص��وِّ ُم��بْ��ِدًع��ا َربِّ��ي تَ��بَ��اَرَك
تَ��َس��تَّ��َرا َك��ْوٌن اْل��َك��ْوِن َوَخ��ْل��َف َخ��يَ��اٌل يَ��َرى الَّ��ِذي َك��أَنَّ َل��ك��ْن اْل��َف��تَ��ى يَ��َراَه��ا
م��ك��رََّرا َويَ��ْخ��َف��ى يَ��بْ��ُدو َف��ُس��بْ��َح��انَ��ُه اْح��ِت��َج��ابُ��ُه إِالَّ اْل��َخ��الَق َع��ظَّ��َم َوَم��ا
ُم��َدبِّ��َرا َع��ْق��ًال اْل��َك��ْوِن َوَراءَ َف��ِإنَّ َخ��ِف��يُّ��ُه إِالَّ اْل��َك��ْوِن ِف��ي َش��اَق��ِن��ي َوَم��ا
يُ��َرى َم��ا أَْض��َع��اَف اْل��َف��نُّ َع��نْ��ُه َويُ��ْع��ِل��ُن ذَاِت��ِه إِْع��َالَن اْل��َف��نَّ��اِن نُ��َه��ى يَ��َع��اُف
َدَرى َم��ْن َع��ْق��َل ِب��ِه َواْس��تَ��ْه��َوى ��َب تَ��َح��جَّ َف��ِإنَّ��ُه اْل��ُوُج��وِد ُق َخ��الَّ َك��ذَِل��َك
َوال��ثَّ��َرى ال��نَّ��ْج��ِم ِف��ي َواْل��َف��نَّ��اَن اْل��َف��نَّ يَ��َرى ِل��لَّ��ِذي َل��ِه��يُّ اْإلِ اْل��َف��نُّ ُه��َو َف��َه��ذَا
َوُم��ْض��َم��َرا َع��يْ��نً��ا اْل��َف��نَّ��اَن اْل��َخ��اِل��َق يَ��َرى ِل��ُم��بْ��ِص��ٍر اْل��َع��ِج��ي��ُب اْل��َم��ْج��َل��ى ُه��َو َوَه��ذَا

∗∗∗
اْل��َوَرى! بَ��اَع��َد إِذْ ِق َك��اْل��َخ��الَّ ��بْ��ِت تَ��َح��جَّ َك��َم��ا َع��اَل��ًم��ا ِل��ي اْل��ُح��بَّ أَنْ��ِت َوَك��وَّن��ِت

الخريف بنات (45)

اْل��َخ��ِري��ْف بَ��نَ��اِت ��ي! َه��لُ��مِّ ��ي! َه��لُ��مِّ
اْل��َح��ِف��ي��ْف! ِب��َه��ذَا َوُط��وِف��ي َوُط��وِف��ي
َج��اِئ��َل��ْه ِب��أَْوَه��اِم��نَ��ا نَ��َراِك
َف��ِق��ي��ْد تُ��َراٍث َع��ْن َك��بَ��اِح��ثَ��ٍة
ِع��ي��ْد يَ��ْوِم ِف��ي ِم��نْ��ُه ُح��ِرَم��ْت َوَق��ْد
َس��اِئ��َل��ْه! ِب��َل��ْه��َف��ِت��َه��ا َف��تَ��ْم��ِض��ي

∗∗∗
َش��ِري��َدْه َوْل��َه��ى تَ��ُط��وِف��ي��َن نَ��َراِك
اْل��َوِح��ي��َدْه اْل��ُغ��ُص��وَن َح��تَّ��ى تَ��ه��زِّي��َن
الَّ��ِت��ي ال��رِّيَ��اَح َح��تَّ��ى َوت��ذِْري��َن
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اْل��َج��َم��اْل َخ��َف��ايَ��ا ِف��ي��َه��ا تَ��ُظ��نِّ��ي��َن
ال��لَّ��يَ��اْل أَيَ��اِدي َح��َج��بَ��تْ��َه��ا َوَق��ْد
َغ��ايَ��ِة؟ إَِل��ى تَ��نْ��تَ��ِه��ي��َن َف��َه��ْل

الساعة (46)

َغ��ْف��َالنَ��ْه َوَل��ْس��ِت َغ��َف��ْل��نَ��ا َوَق��ْد يَ��ْق��َظ��انَ��ْه َوأَنْ��ِت َج��ِم��ي��ًع��ا ِن��ْم��نَ��ا
إِنْ��َس��انَ��ْه يَ��َع��اُف َك��َف��يْ��َل��ُس��وٍف َغ��ْف��َل��ِت��ِه روُح ِف��ي��ِه ُك��لُّ��نَ��ا بَ��ْل
َل��ْه��َف��انَ��ْه! َوُدْم��ِت انْ��تَ��َف��ْع��نَ��ا َف��َم��ا ُم��نْ��ِذَرٍة َج��دُّ ِم��نْ��ِك ��ٍة َدقَّ َك��ْم

الوساوس (47)

ال��نَّ��اِس؟ بَ��يْ��َن اْل��َف��نَّ��اِن َع��ِن إِالَّ ��ٌب ُم��َح��جَّ اْل��َح��ِدي��ِث ِم��َن اْل��َه��َواءِ ِف��ي َه��ْل
اْإلِْح��َس��اِس؟ ِم��َن َش��تَّ��ى َوِب��َع��َواِل��ٍم َوِب��َه��اِت��ٍف ِب��َه��اِت��ٍف أح��سُّ ِل��ي َم��ا
اْل��َف��اِن��ي اْل��َع��ِزي��ِز اْل��َم��اِض��ي ِم��َن ُص��َوٌر َط��يِّ��َه��ا ِف��ي َوَك��ْم ِب��َه��ا اْل��َف��َض��اءُ ُم��ِل��ئَ
اْإلِنْ��َس��اِن! َم��َش��اِع��ِر بَ��يْ��َن ِب��اْل��ُخ��ْل��ِد اْل��َوَرى ظ��ف��َر الَّ��ِذي ُك��لُّ َف��َك��أَنَّ��َه��ا

الرقيب الطائر (48)

اْل��ِغ��نَ��ى َم��ْع��نَ��ى اْل��َح��ِدي��َق��َة َويُ��ْع��ِط��ي َل��نَ��ا يُ��َغ��نِّ��ي َوَل��ِك��ْن َرِق��ي��ٌب
َل��نَ��ا! ِل��يُ��ِريَ��ُه ِب��ِه أََه��اَب َف��اتَ��نَ��ا َوَق��ْد ال��رَِّب��ي��َع َل��َع��لَّ
ُم��ْس��تَ��ْع��ذَبَ��ا ��ْدِو ال��شَّ إَِل��ى َونُ��ْص��ِغ��ي ��بَ��ا ال��صِّ ُح��بُ��وِر ِف��ي نُ��تَ��اِب��ُع��ُه
َح��بَّ��بَ��ا! َوَم��ا ال��رَِّق��ي��ِب ِب��َه��ذَا َم��ْرَح��بَ��ا يَ��ا ثُ��مَّ َم��ْرَح��بً��ا َف��يَ��ا
��اِع��ِر ال��شَّ روِح��َي إَِل��ى ب��س��م��َت َط��اِئ��ِري يَ��ا أَنْ��َت َط��اِئ��ِري َويَ��ا
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َخ��اِط��ِري؟ إَِل��ى أص��خ��َت َف��َه��الَّ ال��طَّ��اِئ��ِر ��اِع��ِر ِل��ل��شَّ َوأَْص��َغ��يْ��َت
َح��ِن��ي��ْن أَْو َج��ًوى ِم��ْن ِب��ي ل��جَّ َوَم��ا ال��دَِّف��ي��ْن َغ��َراِم��ي َل��َع��َرْف��َت إِذَْن
اْل��ُف��نُ��وْن! َح��يِّ م��ث��َل بَ��ْل َع، تَ��َف��رَّ اْل��ُغ��ُص��وْن َح��يِّ م��ث��َل الَّ��ِذي َوُح��بِّ��ي

املطر وحي (49)

ح��ن��ن��ِت َك��يْ��َف ُس��ْح��ُب يَ��ا ف��ت��ق��طَّ��ِري َظ��اِم��ئٌ َح��ْولِ��ي َواْل��ُك��لُّ َظ��اِم��ئٌ أَنَ��ا
أَنْ��ِت ِل��َوْح��ِي��ِك َظ��َم��ِئ��ي ِف��ي َوَل��ب��ث��ُت ��َه��ا خ��صَّ َم��ا تَ��نَ��اَوَل��ْت اْل��ُغ��ُص��وُن َه��ِذي
س��َك��اَرى َواْل��َج��ِم��ي��ُع ِألُْخ��َرى، ِل��يَ��ٍد، َزْه��َرٍة يَ��ِد ِم��ْن اْل��ق��ط��َراُت تَ��تَ��َس��اَق��ُط
نَ��اَرا؟ َوتُ��ْط��ِف��ئُ َج��ًوى تَ��ُردَّ َح��تَّ��ى َح��ِب��ي��بَ��ِت��ي أَيْ��َن َف��أَيْ��َن اْل��َوِح��ي��ُد َوأَنَ��ا
اْل��بَ��اِك��ي اْل��َوِف��يِّ اْل��ُح��بِّ ِب��ِرَس��اَل��ِة ُش��ُع��وِرَه��ا دف��ي��ن إِل��ى ب��ع��ث��ِت َه��الَّ
َواْألَْش��َواِك! ال��زَّْه��ِر َف��ْوَق َك��اْل��ق��ط��ِر َع��ْط��َف��َه��ا َوتَ��نْ��ثُ��ُر تَ��أِْت��ي َف��َل��َع��لَّ��َه��ا

اليتيمة القطة (50)

اْل��يَ��ِت��ي��ْم إِْح��َس��اِس��ِك َع��َزاءُ ُق��ْرِب��ي َك��أَنَّ ُق��ْرِب��ي َج��َل��ْس��ِت
اْألَِل��ي��ْم َص��ْم��ِت��ِك ِف��ي َع��َل��يْ��ِك ُح��نُ��وِّي ِف��ي تَ��أَلَّ��ْم��ُت َوَك��ْم
اْف��ِت��َق��اْد! ُع��ْزَل��ِت��ي ِف��ي َل��ِك��نَّ َف��َق��ْدنَ��ا َوَم��ا ��ا أُمٍّ َف��َق��ْدِت
ح��َداْد ِم��ْن ��ْم��ِت ال��صَّ َوَس��اِئ��ُد َش��بَ��اِب��ي ثَ��اِك��ٌل َك��أَنَّ��ِن��ي
اْل��َج��َم��اْل ِم��َن أَنَ��ْل��ُه َل��ْم ُم��ذْ َع��َزاءً َوْح��َدِت��ي ِف��ي أَْح��بَ��بْ��ُت
اْل��ُم��َح��اْل يُ��ْش��ِب��ُه ب��رُُّه أَْو ِك��بْ��ِريَ��اءً اْل��ُح��ْس��ُن أَْس��َرَف َق��ْد
اْل��َغ��َراْم ِط��ْف��َل��َة يَ��ا ِش��ئْ��ِت َم��ا َح��نَ��اِن��ي ِم��ْن أَنْ��ِت َف��ْل��تَ��ْغ��نَ��ِم��ي
اْألَنَ��اْم يَ��تَّ��َم َك��ْم َواْل��ُح��بُّ َج��اِن َوأَيُّ َج��اٍن َف��اْل��ُح��بُّ
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شادي أبي شاعرية (1)

الفجر بلون األملاني الشاعر جوت فتغنى الشعراء، عبقرية القدم من الفجر مشاهد هزت
اإلنجليزي الشاعر وأرسل فوست، رواية يف شاعريته عىل الجليل أثره وذكر األرجواني،
وأثَّر شاموني. وادي يف الشمس طلوع قبل الطبيعة مظاهر به ناَجى نشيًدا كولريدج
حنان يف صيغت بأنها الفجر أنداء فوصف صباه، يف وهو شادي أبي يف الفجر جالل
األزهار ثغور يف نقضيها لحظات عمرها وأن العاشق سهر ومن النجوم دموع من وِرقة

واألشجار: الغصون وفوق العشب ألق ويف

اْل��َح��يَ��اِة َرَج��اءِ َوِم��ْن ِص��ي��َغ��ْت ـ��ِق اْل��َع��اش��ـ َس��َه��ِر ِم��ْن ال��نُّ��ُج��وِم، ُدُم��وِع ِم��ْن
َل��ح��َظ��اِت ِس��َوى ُع��ْم��ِرَه��ا ِم��ْن ـ��ِل��ُك تَ��م��ـ َال َوْه��َي ��ٍة َوِرقَّ َح��نَ��اٍن ِف��ي
َوت��ف��ن��ى تَ��ْح��يَ��ا اْل��ُغ��ُص��وِن َوَف��ْوَق ـ��ِب، اْل��ع��ش��ـ أل��ِق ِف��ي اْألَْزَه��اِر، ثُ��ُغ��وِر ِف��ي
أغ��ن��ى! ��ْم��ِس ِل��ل��شَّ اْل��َف��نَ��اءَ َك��أَنَّ ـ��ِس ��م��ـ ِل��ل��شَّ ال��ض��ح��ي��َة ُح��ْس��نَ��َه��ا َوَه��بَ��ْت

من فرتقرقت الشاعري الفجر بمشهد تأثر شاعر لقلب رمًزا إال األنداء هذه وليست
(أنداء الشاعر َوَسمه ِبكر بديوان فإذا املقدسة، مملكته يف الشعر زهرة عىل أنداء قلمه
ورسم الرائعة، الطبيعة بمرائي وهتف الصادق العفيف الحب تنفَس ديوان الفجر)؛
عطر ننشق بنا وإذا العميقة، الخفية الزهد وتأمالت الشاعرة الحاملة النفس خوالج

الظلم. من داٍج يف بالبرص يخطف العبقرية وميض ونلمح فيه الشاعرية
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لدواوينه شعرية عناوين انتقاء إىل مبكرة سن يف الشاعر هذا لنزوع عجب أي وعجٌب
كما الجمايل بالعنرص الشعري العنرص فيه يتمازج فاتنًا انتقاءً ومقطوعاته وقصائده

الساجية. النهر بموجات الجميلة القمر أضواء تتمازج
«وحي مقطوعته مثل يف الفجر) (أنداء ديوان يف الشعري العنرص نلمس نحن وها
نََفس يف والحب الطبيعة بني فيها جامًعا الشتاء أوائل يف الشاعر بها هتف التي املطر»
قويًة، شعريًة مناجاًة الخريف روح بها يناجي الخريف» «بنات قصيدته ويف واحد،
العنرص وهذا ونبات. جماد من الوجود بمشاهد فيها يغني الوجود» «موسيقى وقصيدة
القصائد من وعى الذي (الينبوع) ديوان بخاصة ونذكر دواوينه، جميع يغمر الشعري
و«األشعة العازفة» و«مرص الحمراء» و«الورود امليتة» و«األوراق الحور» «رعشة الشاعرة
املرائي إىل بالشاعر تنزع التي البيئة تلك الشعري بالعنرص ونقصد وغريها، الصادحة»
أودية يف يهيم أن إىل شعوره وتبتعث غيبوبة، شبه يف وحواسه قلبه وتلفُّ والخوالج
وصمت الزهر، وأنفاس العشب، فأوراق مجهولة! آفاق يف يجول أن إىل وذهنه خفية
من وأشباهها كلها … الطري وتوفز الفجر، وأنداء السحب، وظالل القمر، وأحزان الكون،
السباق، يف الجارية والخيل األزيز، ذات والطيارة الجديد، القرص بينما الشاعرية، مواد
مظاهر من مظهر وكل الحديث، واالخرتاع امليكانيكية، واآللة لألرض، الناهبة والسيارة
عن تتفتح وال بشاعرية، تبض ال ولكنها جمال، أيما جميلة تكون قد الصناعية، الحياة
دواوينه من ديوان يف ترنم وال الشاعرية، عن متجرًِّدا الجمال شادي أبو عرف وما خيال.
يجد التي الطبيعة حياة «حياتان»: قصيدته يف يقول إليه اسمع البحتة. الجمال بمظاهر
وشجاه لألوىل حنينه يبث منها، يتقزز التي اليومية وحياته الشعرية، موضوعاته فيها

يقول: … الثانية من

اْل��َع��اِدي َدْه��ِرَي أَُع��اِن��ي ابْ��ِت��َع��اِدي َوِف��ي إِْس��َع��اِدي نَ��ْج��َواِك ِف��ي ال��طَّ��ِب��ي��َع��ة ��ي أُمِّ
اْل��َه��اِدي وح��ي��ك نَ��ِب��ي��ٍل نَ��بْ��ٍت َوُك��لِّ َط��اِئ��َرٍة ُك��لِّ ِم��ْن إِْخ��َوتِ��ي ِح��َم��ى َوِف��ي

الحقيقيني الشعراء يف ملحوظ الجمالية من أكثر الشعرية املواطن إىل النزوع وهذا
آثر الذي وكيتس بالطبيعة، هام الذي ووردزورث «البلبل»، ناجى الذي كولريدج أمثال
اإلنسان. يد أبدعته بمرأى يهتم ولم بالطري وهتف بالزهر فتغنى الجمال؛ عىل الشاعرية
املصنوع بالجمال يهتم لم موضوعاته ع تنوُّ يف أحد يجاِره لم الذي هيجو وفيكتور
(فلسفة كتابه يف Guyau جييو الشاب الفيلسوف يقول الشعرية. باملثابات اهتم ما مثل
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فنونها يف وتحدَّث الشعر رضوب بكل أحاط الذي هيجو فيكتور إن والجمال): الفن
ثورو الجريء األمريكي الشاعر رشب وكذلك باري، دي نوتردام بكنيسة يتغنَّ لم املنوعة
وابتعد لذاتها الشاعرية مواطن وأحب والزرع والطري الحيوان مع فعاش الطبيعة من

جمال! من أيديهم أبدعته وعما الناس عن
من واحدة قصيدة يف الشعري النزوع هذا عن شادي أبو يند أن العجب وأبلغ
للعالم، وآثارهما و«املخرب» «املجهر» وجمال بعظمة فيحدثنا وعاَلم»، «عاَلم هي ديوانه
عنها ينبو التي املواطن من الحديثة العلمية األدوات وهذه وعجائبه، الطب عن ويحدثنا

يقول: الشعر.

َواْل��ُم��ْج��تَ��ِري ال��ثَّ��اِئ��ِر ��اِع��ِر ِل��ل��شَّ َوإِْل��َه��اَم��ُه ال��طِّ��بَّ أَْع��َج��َب َم��ا
اْل��م��ْخ��بَ��ِر! ِف��ي اْل��ِع��ْل��ِم َج��نْ��َب َش��ْيءُ َال ِألَْش��َع��اِرِه اْل��َخ��يَ��اَالِت أَْق��َص��ى

ولكن شعرية، معاني األدوات هذه مثل من يربز أن الشاعر عىل أنكر ال أني بيد
الحائر» «الطب قصيدته يف شادي أبو فعل كما الشعر، موضوع بالذات هي يجعلها ال
مالبسات من أبرز ولكنه بُعد، من وال قرب من ال املجرد الطب عن فيها يتحدث لم التي

يقول: ذكية. عميقة فلسفة الطب

ِب��َداءِ ِل��ْل��ُج��ُس��وِم َوَه��ٍن ُك��لُّ أَْو ��ٍة ِب��ِص��حَّ اْل��ُج��ُس��وِم ِف��ي بَ��أٍْس ُك��لُّ َم��ا
اْآلَراءِ َس��َالَم��ِة َم��ْوُت َواْل��َم��ْوُت َوَدَق��اِئ��ق َح��َق��اِئ��ق َع��يْ��ُش َواْل��َع��يْ��ُش
��َع��َف��اءِ ال��ضُّ أَنْ��ُف��ِس ِف��ي َم��ْك��نُ��ونَ��ًة بَ��َدْت إِذَا اْل��ُه��ُم��وُم تُ��َح��رُِّك��َه��ا نَ��ْف��ِس��ي

لشاعر مبكرة شعرية روح عن لنا تكشف الفجر) (أنداء ديوان يف متعمقٌة وقراءٌة
وعاطفة الجسد، يف القلب نبض ينبض انفعال من الشعرية الروح تلك وتتألف حقيقي.

بهيم! ليل يف وردي كشعاع ييضء وفكر األفق، يف اللطيف النسيم رسيان ترسي
قصائده ذلك آيات ومن البكر، الديوان هذا يف قوته يف الشعري االنفعال رسى
يف يقول الشاعر إىل اسمع وغريها. الخريف» و«بنات الوجود» و«موسيقى «عبادات»

«عبادات»: قصيدة

يَ��ْص��نَ��ْع! َك��يْ��َف نَ��بِّ��ِئ��ي��ِه َح��يَ��اِت��ي! يَ��ا َق��ْل��ِب��ي َه��اِك
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يَ��ْج��َزْع ثُ��مَّ يَ��ْه��ُف��و َع��نْ��ِك بَ��ِع��ي��ٌد اْل��ُق��ْرِب ِف��ي ُه��َو
ُم��َض��يَّ��ْع! َش��ْوٍق ِم��ْن آه َح��يَ��اِئ��ي! يَ��ْج��ِن��ي َك��ْم آه

وثاب: انفعال يف الريح يخاطب الخريف» «بنات قصيدة يف الشاعر ويقول

اْل��َخ��ِري��ِف! بَ��نَ��ات ��ي! َه��لُ��مِّ ��ي! َه��لُ��مِّ
اْل��َح��ِف��ي��ِف! ِب��َه��ذَا َوُط��وِف��ي َوُط��وِف��ي

متنوًعا غناء الحب بعاطفة اقرتن الشعري االنفعال هذا أن العني يبهر ما وأبرز
يف نجده بالعاطفة االنفعال القرتان مثال وأبلغ نابًضا، حبٍّا يتنفس الديوان ليكاد حتى

األماني»: «بحر قصيدة يف جاءت أبيات بعض

َف��اِن��ي! اْآلَن َع��َداَه��ا َوَم��ا ِس��َواِك، َح��يَ��اِت��ي َف��َم��ا َح��ِي��ي��ُت إِْن أََزيْ��نَ��ُب!
اْل��ُم��َع��اِن��ي! أَنَ��ا اْل��َغ��ِب��ي��ُن، ال��طِّ��ْف��ُل أَنَ��ا َوَل��ِك��ْن ِط��ْف��ٌل، اْل��َه��َوى ِف��ي ِك��َالنَ��ا

يحجبونك؟»: «ِلَم مقطوعته يف الطاهرة العاطفة رصخات يرصخ وهو وقوله

بَ��يَ��اِن��ي؟ َج��َم��اِل ِم��ْن ُح��ْس��نَ��ِك أَْع��َط��يْ��ُت َم��ا ِب��ُك��لِّ أَِث��ْم��ُت َه��ْل يَ��ْح��ُج��بُ��ونَ��ِك؟ ِل��َم
دي��اِن��ي؟ أَْو ح��َم��اَي ِس��َواِك ِل��ي أَْو ِم��لَّ��ٌة ال��طَّ��َه��اَرِة ِدي��ُن ِس��َوى ِل��ي َه��ْل
ِوْج��َداِن��ي؟ َل��ُه َوَم��ْن أَِع��ي��ُش؟ َولِ��َم��ْن ِب��ُم��ْه��َج��ِت��ي؟ أََخ��صُّ َف��َم��ْن ُح��ج��ب��ِت َف��ِإذَا

خالد. فن كل مميزات من هي النبيل االنفعال بهزة مقرونة الطهورة العاطفة وهذه
وكولريدج، تنيسون قصائد ويف ملتون شعر ويف بيتهوفن موسيقى يف بارًزا ذلك ونجد
الشعر فنية يف أدخل هذا فإن منفعًال قويٍّا تعبريًا حسية عاطفة عن الشعر عرب فإذا
العالية املرتبة إىل يصل لم الذي الفني الشعر نماذج ومن وخلوده. الخلقي سموه يف ال
قوي انفعال يف القبلة بها يمثل متلفة» «حرسة دعاها العقاد محمود لعباس مقطوعة

يقول: حيس، واشتهاء

َش��َف��ْه ِم��ْن َل��َه��ا يَ��ا َف��ٍم ِم��ْن َل��ُه يَ��ا
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أَْرش��َف��ْه أَْن ِك��ْدُت ِب��َه��ا ِل��َش��ْه��ٍد يَ��ا
أَْق��ط��َف��ْه أَن ِك��ْدُت ِب��َه��ا ِل��َزْه��ٍر يَ��ا
ُم��ْره��َف��ْه ��ٌة َغ��ضَّ َويْ��َح��َه��ا! ُح��ْل��َوٌة
ُم��تْ��ل��َف��ْه! َح��ْس��َرٌة بَ��ْع��َدَه��ا َح��ْس��َرتِ��ي

ومن الخالدة، قصائدهم بعض يف انفعاالتهم قوة إبراز إىل الغرب شعراء سبقنا وقد
هؤالء ومن أعصابهم، نبض تسمع لتكاد حتى وصفا شعورهم َدقَّ من الشعراء هؤالء
وويليام النابض، وكيتس العصبي، وشييل الهوائي، وبودلري الحساس، موسيه دي نذكر
وصف وقد العبقري، الشعر من هي املريضة» «الوردة األخري أغنية ولعل املنفعل، بليك
الزوبعة أجنحة عىل الليل يف إليها طارت مجهولة دودًة أن فذكر أليم انفعاٍل يف حالتها

بقوله: استهلها وقد قتلتها! خفية وبيٍد الفارح مخدعها يف ودخلت الزائرة

O Rose! Thou art Sick!

وهذه شعره، يف والتأمل التفكري نزعة عليه تغِلب شادي أبا أن يف شك من وليس
الدواوين هذه من بالذكر وأخصُّ البكر. ديوانه يف ال الجديدة دواوينه يف تكون ما أظهر
من التفكريية النزعة هذه فيه وتبدو وظالل». و«أشعة و«الينبوع» الربيع» «أطياف
«أنفاس قصيدته الفني وتأثره العميق تفكريه دالئل ومن الحارض، يومه إىل الباكر صباه
فريدة قصيدة فهي الخزامى» «أنفاس قصيدته أما الفنان». «الخالق وقصيدته الخزامى»
واالنتباه الزهرة هذه يف التفكري إىل — أظن ما عىل — قبل من شاعر يسبق ولم طرازها يف
وهو الفتوة، عهد من بالنحل اشتغاله إليها نبهه الذي ولعل املعاني، بهذه وجودها إىل
جمال إىل تنبه الذي وبرينز ة» «القربَّ صوت إىل تنبه الذي شييل يحاكي التفكري بهذا
«البلبل» مناجاتهما يف وكولريدج كيتس ويحاكي اسكتلندة، حقول يف اللؤلؤ زهرات
هذه مطلع يف شادي أبو يقول الوديعة. املرغريت لزهرة وصفه يف هيجو وفيكتور

الفذة: القصيدة

َس��َالَم��ا ال��رُّوَح ُ يَ��ْم��َأل َح��نَ��اٍن ِف��ي اْل��ُخ��َزاَم��ى أَنْ��َف��اَس َف��اَق ِع��ْط��ٍر أَيُّ
َغ��َراَم��ا! يُ��َح��اِك��ي��َه��ا َم��ْن أَْو ُروُح��َه��ا َل��ُه َك��انَ��ْت َم��ْن َغ��يْ��ُر يَ��َراَه��ا َال
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اْل��ُم��َداَم��ا! ��ْه��د ال��شَّ تَ��ْرش��ُف َس��ْك��َرى َوه��َي أَْك��َواِب��َه��ا إَِل��ى ال��نَّ��ْح��َل تَ��ْج��ذُب

وبودِّي املعاني، رائع من فيها ما ليتبني الديوان، يف تالوتها القارئ يتم لو وبودي
التفكري، تتطلب معاني فيها فإن الفنان» «الخالق قصيدة إىل القارئ يرجع لو أيًضا
الليل» «مرسح قصيدة إىل القارئ يرجع لو أيًضا وبودي الصويف، باإليمان شعور وفيها

جريئة. قوية وخياالت عميقة أفكاًرا فيها يجد سوف فإنه
البارزين، الشعراء كبار سمات من الشعر يف األصيل الفكر بثَّ أن يف شك من وليس
بالذكاء إال تكون ال التأمل وأصالة الواسع، بالفكر إال تأتي ال الشعر أصالة ألن وذلك
إمرسون عند فالشعر الحقيقي»، الفنان هو الحقيقي «املفكر جيبو يقول بالحواس. ال
وتقليب الرتوي إىل تحتاج غامضة عميقة أفكاًرا كان بروننج عند والشعر أفكاًرا، كان

التفكري. إىل ينزع كولريدج عند والشعر الرأي،
يرصخ وهو الفكرة بجمال تطفر التي الحب» «ذكريات قصيدته إىل مثًال استمع

يقول: حلم! يف يُذكر حلم وأنها فكرة بأنها فيصفها العاطفة رصخات حبيبته إىل

You stood before me like a thought,
A dream remembered in a dream.
But When these meek eyes first did seem
To tell me, love within you wrought,
O Greta, dear domestic stream.

وملونًا الروح هذه مع منسجًما رداءً الشعرية الروح عىل شادي أبو خلع ولقد
الخصوص عىل الديوان هذا يف وجمع بتفخيمها، وال القافية بتجميل يهتم أن دون بلونها
نزعات يريض مما وهذا األداء، قوة الخيال براعة وإىل الديباجة، لطف الفكرة صفاء إىل
«عيش قصيدته الرصني الشعر هذا عىل مثال وأبرز السواء، عىل واملجددين املحافظني

بقوله: استهلها وقد االستعمار، مساوئ إىل ه موجَّ ناريٌّ حارٌّ خطاب وهو الحر»

ِب��اْإلِثْ��ِم أَْش��بَ��َه اْل��ُح��رِّ َع��يْ��ُش َك��اَن إِذَا ِج��ْس��ِم��ي ِم��ْن انْ��َه��دَّ َم��ا اْألَْح��َزاِن َع��َل��ى َق��ِل��ي��ٌل
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واألمل» «الحب وقصيدته آنًفا، عليها أتينا وقد الخزامى» «أنفاس وقصيدته
بقوله: استهلها وقد الرصينة البدوية الديباجة فيها تلمس التي «االستشفاء» ومقطوعته

اْل��ب��ي��ِد! ِم��َن َق��اٍس ِف��ي اْل��َق��يْ��ِظ َع��َل��ى َواْص��ِب��ْر َواْل��غ��ي��ِد اْل��ُح��بِّ ِل��َداِر ال��رَِّح��ي��َل دَِع

لفقد يأًسا انتحرت حسناء فيها رثى التي تلك قرب» عىل «دمعة الرصينة وقصيدته
فيها: جاء لديها عزيز

َواْل��َق��بْ��ِر ِل��ل��ت��رِب اْل��َح��يِّ َرَج��اءَ يَ��ُردُّ َك��َم��اَل��ُه َع��َرْف��نَ��ا َق��ْل��ٍب َع��َل��ى َح��َراٌم
ِل��ل��طُّ��ْه��ِر أَْح��َوُج اْل��يَ��ْوَم َونَ��ْح��ُن تَ��ِغ��ي��ُب ِب��ُط��ْه��ِرَه��ا أََض��اءَْت َش��ْم��ٍس َع��َل��ى َح��َراٌم
ُع��ذِْر َوَال َج��نَ��يْ��نَ��ا ذَنْ��ٍب ِب��َال يَ��ِج��فُّ ِب��َم��اِئ��ِه نُ��ُم��ونَ��ا َرْوض َع��َل��ى َح��َراٌم

يقول: الصادق، اإلخالص يتنفس األداء بارع املعنى رائع ببيت القصيد هذا ويختم

ِف��ْك��ِري! َوِف��ي ُم��ِق��ي��ٌم َع��يْ��ِن��ي ِف��ي َوَش��ْخ��ُص��ِك َف��ِم��ي ِف��ي َوِذْك��ُرِك نَ��ْف��ِس��ي ِف��ي َج��َم��الُ��ِك

العاطفة وصدق الخيال براعة وبني الديباجة وجمال الفكرة صفاء بني الجميع وهذا
امتاز وقد الحياة، عنارص ذاته يف ويحمل البقاء طريق لنفسه يشق شعر كل سمة هو
وشكسبري، املعري، العالء وأبي املتنبي، أمثال السمة بهذه النابهني الشعراء شعر

قصائدهم. من طائفة يف وحافظ، وشوقي، والبارودي، وتنيسون،
ولكن الرصينة، املقفاة القصائد هذه أمثال من كثريًا يضم الفجر) (أنداء وديوان
الطليقة شبه أو املزدوجة القافية من جديد نوع املقفاة القصائد هذه جانب إىل يالحظ
الطالقة وهذه الواحدة، القافية عبودية من التحرر وإىل الطالقة إىل الشاعر نزوَع تُظهر
من طائفة أن لنرى فإنا الشعري. للتعبري جميلة مسحة األحايني من كثري يف تعطي
«الطائر قصيدة من ذلك يتجىل كما الواحدة القافية عىل الثورة تعلن الديوان هذا قصائد
ع نوَّ التي الخريف» «بنات وقصيدته مغايرة، بقافية منها بيت كل يف أتى التي الجديد»
التي قصائده من كثري يف املزدوجة القافية إىل أيًضا يلجأ شادي أبا ورأينا فيها. القافية
و«اإلكسري» الرقيب» و«الطائر و«الوساوس» اليتيمة» و«القطة املطر» «وحي منها نذكر
يحمل باكرة سن يف القافية عبودية من والتحرر الطالقة إىل امليل وهذا الفجر». و«أنداء
الرحمن وعبد هو كان الذي الشعر ذاك املرسل، شعره يف اليوم تجلت التي ثورته بذور
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الشعر يف أدخله من أول هو كان الذي الحر شعره يف أيًضا وتجلت رواده، من شكري
فزعموا املحافظني هائجة أثار الذي هو القافية من التحرر إىل امليل وهذا العربي،
بأبسط جهل عن صادر القول وهذا النغم. ويضيع املوسيقى يُذِهب التحرر هذا أن
املتصاعدة األصوات كل تكون أن يلزم ال مثًال األوركسرت آالت فإن املوسيقية: املعارف
والعربة منغومة، وال منسجمة غري األصوات بعض تكون قد بل النغمة منسجمة منها
نفهم أن أمكننا األساس هذا فهمنا فإذا املوسيقي. النغم ن تكوِّ التي األصوات بوحدة
منسجمًة، موسيقيًة وحدًة تكوِّن املنوَّعة القافية دامت ما الواحدة، القافية رضورة عدم
نغمة بيت كل يف يكون أن يلزم وال موسيقي صوت بيت كل من يخرج أن ويكفي

موسيقية.
البارزين الشعر أعالم أن امللحوظ ومن املنوَّعة، القافية يف توجد شك وال فاملوسيقى
منهم الكثري لجأ وقد املحرَّرة. القافية زعماء ومن النظم يف الطالقة أنصار من كانوا
القافية أن أحسوا أو الواحدة القافية تفسده قد املعنى أن آنسوا إذا املنوَّعة القافية إىل
يهتموا لم الذين الغرب شعراء من ونعرف االنفعال. وتطفئ العاطفة تخمد الواحدة
بعض يف لجأ الذي موسيه» دي «ألفرد الحساس الفرنيس الشاعر املوسيقية بالنغمة
الرومانتيكيني جماعتي من الواحدة القافية محبي إىل ووجه املرسل الشعر إىل األحايني
وجًها إيل انظروا بل وأحذيتي ردائي إىل تنظروا «ال الساخرة: الحادة عبارته والربناسيني

عيني.» أعماق من فكري تقرأوا أن وحاولوا وجهي إىل انظروا لوجه،
يحبون ال والحفريني واملحافظني التقليديني جماعة ومكان زمان كل يف نجد ولكنا
ونعرف جميًعا، إليها يميلون وال القافية، يف وال املعنى يف وال اللفظ يف ال الطالقة هذه
وأن القافية، هو الشاعر تفكري أن يرى كان الذي بانفيل دي املسيو فرنسا يف هؤالء من
ويتجاوب املوسيقية! النغمات ذات القوايف يؤلف من هو الشاعر وإنما له، رأي ال الشاعر
وال بالفكرة يكفرون جميًعا وأولئك مرص، يف املحافظني جماعة املريع التقليدي هذا مع
األسرية، اآلذان يف رنينهم تعمري من أكثر أعمالهم تعمر لن أولئك … موسيقاها يعرفون
جاء التي املقدسة رسالته وأفقدوه صناعة الشعر من — األسف مع — جعلوا أولئك بل
للروح، الطمأنينة وتهيئة االنفعاالت وشحذ الفكر وتنبيه الشعور تثقيف وهي أجلها من
الغربان بصيحات واستقبلوا املجددين الشباب شعراء عىل شعواء حربًا شنوا قد وأولئك
ولقد الرتتيل. انسجام ويف الفكر يف واملوسيقى الجمال يرون الذين املجددين قصائد
القوي شادي أبي إىل سهامهم يوجهون اآلن هم وها رشيفة، غري حملة شكري عىل حملوا
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والذين والحرية وبالطالقة األدب يف بالشخصية ينادون الذين من غريه وإىل املراس،
أساليبهم يف الطريفة واألخيلة الجديدة الشعرية األلفاظ ويدخلون بالفكرة يهتمون
املتصوِّفة النفوس لذوي الحبيبة الجاذبية من مسحة قصائدهم ويلبسون الشعرية
يتجاوب وسوف الرياح، أدراج الناعبة الصيحات هذه تذهب وسوف السمحة. والطبائع
وعىل األشياء روح تفهم عىل القائم وألنه الطبيعي الشعر ألنه املجددين بشعر الناس
إىل املتعنَّتني يعيد بأن كفيل والزمن العزيزة، والفكرة الصادق والتأثر الشعرية العاطفة
مقياس إىل ويستمعون املجددين نفوس مع فيتجاوبون اإلنصاف، وسبيل الصواب َمهيع

يقول: حني الشعر عىل الحكم يف الصائب شادي أبي

َم��ِع��ي��ِب َغ��يْ��َر َل��َديَّ اْل��َم��ِع��ي��َب تَ��ِج��ِد ِب��َع��َواِط��ِف��ي َواْق��تَ��ِرْن نَ��ْف��ِس��ي أَنْ��َت ُك��ْن
أَِدي��ِب ِب��نَ��ْف��ِس يَ��ْح��يَ��ا أَْن َوَك��َف��اُه ُم��ْه��َج��ِت��ي أَنْ��ُف��ُس — تَ��أْبَ��اُه الَّ��ِذي — ِش��ْع��ِري
َح��ِب��ي��ِب ُك��لَّ يَ��ُردُّ اْل��َع��َداءَ إِنَّ ِب��تَ��َح��اُم��ٍل َف��ْه��َم��ُه تُ��َح��اِوُل َع��بَ��ثً��ا
َوَوِج��ي��ِب��ي َم��َس��رَّتِ��ي َرِف��ي��َق إِالَّ تَ��ُك��ْن َل��ْم َخ��يَ��اِل��ي ُدنْ��يَ��ا ِف��ي ِط��ْرَت َل��ْو
َح��ِب��ي��ِب��ي! َوُروُح َق��ْل��ِب��ي َل��ِك��نَّ��ُه اْل��َوَرى لُ��َغ��ِة ِم��ْن ��ْع��ُر ال��شِّ َه��ذَا َك��اَن َم��ا

الجديد، الشعر هذا مع الناس سواد فيه يتجاوب الذي اليوم ذلك قريبًا يأتي ولعله
شعر مع تتجاوب أرواًحا أن يف شك من وليس ورسالته، الشعر مذهب يدركون عندما
يف المارتني املوهوب الشاعر يقول كما املجددون يجهلها الرشق أقطار يف املجددين

«الخريف»: قصيدة

َمِعي َوتَتََجاَوُب ُروِحي تَْفَهُم أَجَهلَُها ُروًحا النَّاِس َسَواِد ِيف َلَعلَّ

Peût être dans la foule, une âme que j’ignore
Aurait compris mon âme, et m’avait répondu.

حب ذكريات من ذكرى باعتباره ال العزيز الصغري الديوان بهذا نرحب ونحن
يف التجديد آيات من وآية الفتية، تورثه نفحات من نفحة باعتباره بل التالد، الشاعر
احتفل قد الشاعر ترينا الديوان إىل خاطفٌة ورجعٌة وأسلوبه. ومعانيه الشعر أغراض
املايض. مرآة من علينا ينعكس الوطني الروَح ونجد القصائد، من كثري يف الحب بذكر
اآلباء بعاطفة ويعتز فريد بك محمد القلم سجني إىل بارعة تحية يرسل الشاعر هو فها
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شهيًدا ويحيي الغاياتي، عيل البارع الشاعر صديقه ويحيي الحر» «عيش قصيدته يف
حول حجه يف هللا رحمه كامل مصطفى بخالل متحدثًا ويقف السياسة، شهداء من
الُخْلَف ودموع تأثر يف ويذكر وإشفاق، حنو يف الكليم وطنه صدره إىل ويضم تمثاله،
التحزب عن عازفة الصادقة القومية إىل نزَّاعة بروح قرن ربع من املرصية األحزاب بني
يخاطب مثًال هو فها اآلن. إىل حداثته منذ صاحبته التي الصافية الروح وهي البغيض،

قائًال: بك فريد النبيل املجاهد

ح��َج��اَك��ا ِب��اْل��ِج��َه��اِد تَ��ْرَض��ى ُدْم��َت َم��ا ِن��ْق��َم��ٍة أَْو ِب��ِن��ْع��َم��ٍة ُك��نْ��َت ِس��يَّ��اِن
ُم��نَ��اَك��ا اْل��َع��اِب��ِث��ي��َن َح��ْرُب َداَم َم��ا َم��بْ��َع��ًدا أَْو ُم��َق��رَّبً��ا ُك��نْ��َت ِس��يَّ��اِن
ِس��َواَك��ا ُم��ْص��ِل��ِح��ي��َن ِم��ْن أَْرَه��َق��ْت َك��ْم ��ًة أُمَّ تُ��نَ��اِض��َل أَْن َف��ْخ��ًرا َوَك��َف��اَك

بقوله: كامل مصطفى الشجاع األبي الزعيم يصف هو وها

ال��رَِّج��اِل ُق��لُ��وَب بَ��اِن��يً��ا َويَ��ا ـ��ق اْل��َح��ق��ـ ُق��وَِّة ِف��ي اْل��يَ��ِق��ي��ِن َك��ِب��ي��َر يَ��ا
��َالِل ال��ضَّ ُص��ُروَح نَ��اِس��ًف��ا َويَ��ا ـ��ْغ��ِي اْل��ب��ـ َدْوَل��ِة ِف��ي اْإلِبَ��اءِ َك��ِث��ي��َر يَ��ا

املحبة عاطفة وهما شادي، أبي شعر يف املنبثتني العاطفتني هاتني جانب إىل
الفلسفي الشعر من نماذج يحوي الديوان نجد املتحمسة، الوطنية وعاطفة الطاهرة
و«حظ «التربم» قصائده يف يتجىل الفلسفي فشعره الطبيعة. وشعر الغنائي والشعر
«وطني! قصيدته يف ظاهر الغنائي والشعر القصائد. من وغريها و«الدنيا» الناقمني»
قطعة يف منه نماذج عىل أتينا وقد به، الديوان أحفل فما الطبيعة شعر أما وطني!».
ويف وأنسه، لذته ووداعتها حنانها يف ويجد فيها الطبيعة الشاعر يذكر التي «حياتان»
قصيدة ويف املطر» «وحي قطعة ويف عطرها، الديوان يف فاح التي الخزامى» «أنفاس

والتهتك: للطهر مرسح بأنه الليل فيها وصف التي الليل» «مرسح

اْل��َف��نَّ��اِن ��اِع��ِر ِل��ل��شَّ تَ��بْ��ُدو أَنْ��َت َع��ِج��ي��ٍب َم��ْل��ًه��ى أَيُّ ال��لَّ��يْ��ِل! َم��ْس��َرَح
اْل��ُم��تَ��َف��اِن��ي! ال��تَّ��َه��تُّ��ِك َم��ْج��ل��ى أَنْ��َت ب��ي��ن��ا َوال��طُّ��ْه��ِر اْل��ُع��بَّ��اِد َم��ْل��َق��ى أَنْ��َت
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يقول: إذ دقيًقا وصًفا النجوم وحي فيها يصف ثم

َواْف��ِت��تَ��اِن َوَرْع��ش��ٍة َح��نَ��اٍن ِف��ي َع��َل��يْ��نَ��ا تُ��ِط��لُّ الَّ��ِت��ي َوال��نُّ��ُج��وُم

موضوعات َطْرق يف جيله يسبق الشاب الشاعر نجد أن ا حقٍّ إعجابنا يثري والذي
«القطة قصيدته يف واضًحا ذلك نجد كما معارصيه، عىل غريبة موضوعات تافهة، تبدو

بقوله: يخاطبها أخذ التي اليتيمة»

اْل��يَ��ِت��ي��ْم إِْح��َس��اِس��ِك َع��َزاءُ ُق��ْرِب��ي َك��أَنَّ ُق��ْرِب��ي َج��َل��ْس��ِت
اْألَِل��ي��ْم َص��ْم��ِت��ِك ِف��ي َع��َل��يْ��ِك ُح��نُ��وِّي ِف��ي تَ��أَلَّ��ْم��ُت َوَك��ْم

يقول: إذ ورقة حنان يف بمخاطبتها ينتهي ثم

اْل��َغ��َراْم ِط��ْف��َل��َة يَ��ا ِش��ئْ��ِت َم��ا َح��نَ��اِن��ي ِم��ْن أَنْ��ِت َف��ْل��تَ��ْغ��نَ��ِم��ي

يف جليٍّا واضًحا ظهر البسيطة األشياء ومعالجة التأملية الخطرات إىل امليل وهذا
الشاعر» شادي «أبي عن مقال يف الخطرات هذه من نماذج عىل أتينا وقد بعد، فيما شعره
الشعري املزاج آيات من آية هو أيًضا امليل هذا ولعل األدبي، (السياسة) بملحق نُرش
اإلنجليزي الطبيعة شاعر مثل الكبار الغرب شعراء بعض إليه سبقنا والذي الدقيق
بودلري الفرنيس الشاعر ومثل للشعر، تصلح األشياء أحقر أن يرى كان الذي وردزورث
غريبًا وصًفا يصفه فأخذ النرضة، األزهار بني العشب عىل مسجى ميتًا» «كلبًا رأى الذي
زوجته! فيه له تمثلت والذي الزمردتني العينني ذا الجميل قطه وصف والذي مدهًشا،

الوديع! الحيوان هذا كنظرات فنظراتها
الساخرة أبياته يف الشعري امليل هذا وصف يف شادي أبو قاله ما وأبدع أروع وما

الحنونة:

ال��نُّ��وِر ِف��ي أَْو اْل��َف��ْج��ِر ِف��ي أَْو ال��لَّ��يْ��ِل ِف��ي ِب��ُش��ُع��وِري َداِئ��ًم��ا يَ��ْش��ُع��ُر َك��اَن َم��ْن
َك��اْل��َم��ْس��ُح��وِر ال��نَّ��اِس َع��يْ��ُش َويَ��ج��وُز َح��َرَك��اِت��َه��ا ِف��ي اْألَْج��َراَم َويُ��َص��اِح��ُب
اْل��َم��ْع��ُم��وِر اْل��َع��اَل��ِم ِف��ي أَْو ال��نَّ��ْف��ِس ِف��ي َل��ُه إِْل��ًف��ا َداِئ��ًم��ا َد ال��تَّ��َج��دُّ َوج��َد
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َوال��تَّ��ْع��ِب��ي��ِر اْإلِْف��َص��اِح ِم��َن أَْس��َم��ى َداِئ��ًم��ا ُد تُ��َج��دِّ ِب��َم��ا اْل��َح��يَ��اَة َوَرأَى
اْل��َم��ْق��ُدوِر َج��ِدي��دَه��ا بَ��ْع��ُض أَْوَح��تْ��ُه الَّ��ِذي َف��ِإذَا َداِئ��ًم��ا، َوتُ��وِح��ي تُ��وِح��ي
تَ��ْص��ِوي��ِر َوِم��ْن ِش��ْع��ٍر ِم��ْن َخ��َل��ُق��وُه ِب��َم��ا َق��ن��ُع��وا َم��ا ��َع��َراءُ ال��شُّ أَنْ��َص��َف َل��ْو
َح��ِق��ي��ِر َغ��يْ��ُر َوُه��َو َح��ِق��ي��ٍر َوَل��َك��ْم يَ��نْ��تَ��ِه��ي َال ٌد ُم��َج��دَّ اْل��َح��يَ��اِة ِف��ي َك��ْم

وامتزج الطهور، بالحب األوىل حياته يف تأثر شادي أبي شعر أن نرى هذا من
وإن الشعراء أعالم بإيحاء وتلون املرصية، بالطبيعة وتأثر الحارة، الوطنية بالعاطفة
شوقي وموسيقى الصادقة، حافظ بوطنية ن تلوَّ مختلفة. بدرجات شخصيته فيه تجلت
مثًال ذلك ويتجىل قصائده، من كثري يف ظاهر التأثر وهذا الحرة. مطران وأخيلة املنغومة،

فيها: جاء التي واألمل» «الحب قصيدته يف

َس��َال اْل��ُف��َؤاُد َك��اَن إِْن ال��ذِّْك��َر َوَس��اِئ��ِل َواْألََم��َال اْل��ُح��بَّ َف��َح��يِّ ال��رَِّب��ي��ُع َوَف��ى
اْألََج��َال َل��َه��ا ي��دن��ي أَْن ال��نَّ��ْف��ِس َع��َل��ى َواْح��ِرْص أََزاِه��ِرِه ِف��ي اْل��َغ��َواِن��ي َح��ِدي��َث َواْح��َف��ْظ
َوِج��َال َح��اِئ��ًرا إِالَّ اْل��َق��ْل��َب تَ��تْ��ُرِك َل��ْم نَ��َظ��َرْت َوإِْن َم��اَس��ْت إِْن َه��يْ��َف��اء ُك��لِّ ِم��ْن

حد عند يقف لم شادي أبا ولكن القصيدة. هذه يف محسوس شوقي أثر فإن
إىل ل تحوَّ بل مطران، خليل املجددين زعيم مع تجاوبه حد عند وال التأثر هذا مثل
يف التأثر هذا أثر وظهر الحني. ذاك يف مطالعاته قدر عىل به وتأثر اإلنجليزي األدب
جربائيل للشاعر العالم» «موسيقى بقصيدة متأثًرا نظمها التي الوجود» «موسيقى قطعة
التفكري وإىل االبتكار إىل النسبي الشاعر نزوع العهد هذا يف نلحظ فإنا هذا وإىل سيتون.
من وهي الخزامى» «أنفاس قصيدته يف ذلك يتجىل كما الشعرية، الطالقة وإىل الحر
متجردة مستقلة نزعة فيها نزع التي الخريف» «بنات قصيدته ويف األصيلة، أفكاره
للربوز تعمل فتية فنية شخصية وجود عن ينم وهذا عرصه، يف الشعراء كبار آثار عن
القومي والحب الفردي الحب بعاطفة مدفوعة الفتية مرحلتها بدأت شخصية وللحياة،
التي دواوينه األخرية العاطفة تلك وغمرت العامة، اإلنسانية العاطفة إىل تتطور وأخذت
قلبه كان وإن األخرية دواوينه من تقريبًا اختفت الفردي الحب فعاطفة حديثًا. نُرشت
عليها وتسيطرت واعتدلت هدأت املتحمسة الوطنية وعاطفة اللهب، به يندلع يزال ال
وينزع شعوره، عن به يعرب املتعادل» «األسلوب إىل يميل جعلته التي اإلنسانية العاطفة
الشعرية الروح وإىل الرتتيل، يف االنسجام وإىل الطبيعة، يف والصدق التفكري يف الطالقة إىل
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نزعة لنفسه شادي أبو ن كوَّ وبهذا لغة، أية إىل للرتجمة قابًال شعره تجعل التي العامة
مستقلة. فنية وشخصية خاصة،

نفس من قطعة ألنه الجديد ثوبه يف البكر الديوان بهذا نرحب أن هذا بعد الحق كل ولنا
الشعر ألزهار األوىل البذور من وألنه نشأتهم، يف األدباء كبار به يفتخر وعمل الشاعر

األخرية. التجديد لحركة األول اإلرهاص ومن الحديث
وقد املحافظني جمهرة ديباجته يريضبجمال سوف الديوان هذا بأن التأكيد ونكرر
املجددين. أذهان تصويره وبراعة أخيلته بجرأة يبهج سوف كما قبل، من أمثالهم أرىض
النبيلة األدبية وبروحه الحارضة التعاونية شادي أبي بجهود نفخر ريب بال ونحن
أسفنا نسجل حتى القلم نرتك أن نريد وال أدبائنا، جمهرة يف نجدها ال التي املتسامحة،
األدباء عجزة من العاثرين وبعض املحافظني من فريق بها يشغب التي املجنونة للحمالت
يوجهها التي الطعنات لتلك ذلك من أكثر نأسف بل الشباب، أدباء وضد شادي أبي ضد
الحمالت تلك يقابل شادي أبا أن ويرسنا بذكرهم. شادي أبو أشاد من بعض حتى إليه
وقد بنفسها، نفسها إنصاف ذاتها ألعماله تارًكا املطرد، الفكري وباإلنتاج بالسماحة،
يف قوية مناجاة نفسه فناجى املتأخرة املرصية بيئتنا يف قديم من والجحود اآلالم تعوَّد

فيها: يقول التي «فؤادي» الرائعة قصيدته

اْل��َك��ِري��ِم اْل��َح��َج��ِر ِب��َص��َالبَ��ِة َوُك��ْن ُف��َؤاِدي يَ��ا اْل��َم��َص��اِئ��ِب ِف��ي ��ْع تَ��َش��جَّ
ِل��لَّ��ِئ��ي��ِم يُ��َع��رَُّف َال َخ��ب��يءٍ ِج��ْس��ِم��ي َط��يِّ ِف��ي َك��َج��ْوَه��ٍر أََل��ْس��َت
اْل��َع��ِظ��ي��ِم! ِم��َن تَ��نَ��اَل َل��ْن نُ��يُ��وبً��ا َف��اْك��س��ْر ِف��ي��َك ��ْت َع��ضَّ اْألَْح��َداُث إِذَا

يشجى كما شادي أبي روح بمثل االغتباط أشد يغتبط املرصي األدب أن ريب وال
هذا بخروج أيًضا ليجذل األدبي التاريخ وأن الناقمني، األدباء ترصفات من الشجى أشد
صورة عن الستار ويزيح خالية، طيبة أيام ذكريات يحمل ألنه اعتكافه من الديوان
وتشق للنور تتفتح بدأت التي الفتية شخصيته عن ويكشف للشاعر، الروحي التطور
الحداثة عهد يف الطموح نفسه خطرات يرسم به ولكأنى املجد. وإىل الفن إىل طريقها

يقول: الناقمني»، «حظ مقطوعة يف بقوله
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َوأَِس��ي��ُر اْل��ُع��َال ِدي��ِن َع��َل��ى أُِق��ي��ُم وََع��َش��َرًة ِب��ْض��ًع��ا اْألَْع��َواِم ِم��َن َس��َل��ْخ��ُت
َوَم��ِري��ُر! ��ٌة ِه��مَّ ُك��لِّ��ي أَنَّ َع��َل��ى َل��وَْع��ٌة اْل��َق��ْل��ِب َوِف��ي َح��اَج��اٌت ال��نَّ��ْف��ِس َوِف��ي

شعره يف ويتمعنوا اإلنساني، الشاعر هذا جهود إىل القراء جمهرة يتنبه لو وبودِّي
محجب. جمال من فيه ما ويمسوا صافية شاعريٍة من يَعيِه ما ليلمسوا وأخيلته

عىل وثنائي النبيل، األدبي بروحه إعجابي للشاعر أقدم أن إال أخريًا يسعني وال
الفريد، البكر ديوانه

السحرتي اللطيف عبد مصطفى

شعره ومميزات شادي أبي شخصية (2)

بإعادة شادي أبو زكي الدكتور املجدد الشاعر لنا أتاحها التي تلك سعيدة، لفرصة إنها
عليه اشتملت وما األوىل، الباكورة وعن عنه لنتحدث الفجر) (أنداء األول ديوانه طبع
وخصائص الشعر، هذا يف الشخصية ومميزات والعاطفة، والتصوير الطبيعة شعر من

فيه. التجديد
تظن فال عنه صورة لك أرسم أو شادي أبي الشاعر عن إليك أتحدث أن أردت وإذا
أتناول أن تصورت فما كال، بها! مستعينًا والتضخيم التهويل أدوات كل سأجمع أني
دون صورته لك أرسم أن سأحاول ولكن بذاك، يرىض أحسبه وال هذا، بمثل الناس
اعتيادي رجل شادي أبا إن اليوم. إىل واحدة مرة غري أَره لم كنت وإن نقصان، أو زيادة
طفل، بنفس الحياة، يف يحيا أنه منه راعك إليك تحدث ما إذا ولكنه صامتًا، يروعك ال
إذا فهو محدثًا، أو كاتبًا الغري عىل التحامل يحاول ال وهو فيلسوف. وفكر شاعر، وقلب
افتئات، أو تحيز دون هو يرى كما ومساوئه محاسنه لك ذكر شاعر، أو أديب عن حدثك
مطاعن وكم عليهم، اإلشفاق أو لهم، الرثاء موقف هو دائًما إليه يسيئون ممن وموقفه
ما وكثريًا العتي، لإلعصار األشم الطود يثبت كما ثابتًا، باسًما فاستقبلها إليه ُوجهت

أصحابها: ينشده كان ما بعكس املطاعن، هذه عليه عادت

ِب��اْل��َغ��اِر! َه��اَم��ِت��ي يُ��َك��لِّ��ُل َش��َرٌف َك��أَنَّ��َه��ا تُ��َك��اُل ِل��ي َم��َط��اِع��َن ِم��ْن َك��ْم
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لهم يلتمس ولكنه ل، والتقوِّ بالقحة حسناته عىل الناس جزاه ما إذا يندم ال وهو
الحياة: طبيعة هي هذه أن لعلمه املعاذير،

َح��َس��نَ��اِت؟ ِم��ْن أَْس��َديْ��ُت َم��ا َوَج��َزاءَ َدنَ��اءًَة ُش��ِت��ْم��ُت إِْن ال��نَّ��َداَم��ُة ِف��ي��َم
ِب��أَذَاِة! اْل��َوَرى يُ��َك��اِف��ئُ��ُه َوَل��َك��ْم َس��اِئ��ًغ��ا ُج��وًدا ��ْه��َد ال��شَّ يُ��ْع��ِط��ي ال��نَّ��ْح��ُل

املحرجات صدره أحرجت وكلما والنبل، التسامح رمز الواقع يف هو الشاعر فهذا
يف وليغرق بمناظرها ليتلهى والخيال، التفاؤل دنيا إىل الخسيسة الدنيا هذه من هرب

الذميمة: حياتنا أوشاب من به علق ما محيطها

َوَع��َداءَ! َق��َس��اَوًة تَ��ِف��ي��ُض ُدنْ��يَ��ا نَ��اِس��يً��ا ال��تَّ��َف��اُؤِل ُدنْ��يَ��ا ِف��ي َوأَِع��ي��ُش

فلقد الشاعر، ذلك خدمهما ما بمثل أحٌد األيام هذه يف والشعر األدب يخدم ولم
نهضة بذلك فأوجد الشعرية، والدراسات للشعر حرٍّا منربًا وجعلها (أپولو) مجلة أنشأ
لواله كانوا شاعًرا، خمسني من أكثر عن لنا كشف كما إليها، بااللتفات َحِرية الشعر يف
من وأكثر شيئًا. أمرهم من يعلم وال أحد، بهم يحس ال مجهولني، مغمورين سيظلون
ينرش كان ما وكثريًا أصحابها، دون ألهميتها ناظًرا األبحاث ينرش زال وما كان أنه هذا
عىل األبحاث هذه يؤثر كان ما وكثريًا طريقته، ويعيبون فيها يذمونه ألعدائه، األبحاث
َمن بربك يل فقل ومذهبه، لطريقته واستحسان فيه، مدح وكلها إليه ترد أخرى أبحاث
أحًدا أن أعلم فال أنا أما إليه؟ املفوَّقة سهامهم لخصومه ينرش الذي هذا التحرير رئيس
يفرقون أنهم أعلم ولكني الحد، هذا إىل التسامح أو النبل به بلغ التحرير رؤساء من
كل ينرشوا أن عن يتورَّعون ال أنهم أعلم كما إليهم، ه يوجَّ الخفيف النقد من الفرق كل
املداعبة إىل بها يقصد صاحبها كان ولو حتى فيهم، تصاغ استحسان أو مدح من كلمة

خفي. طرف من والسخرية
القارئ أيها بك اآلن وأعود قصار. كلمات يف شادي أبو املتجدد شاعرنا هو ذلك
الديوان هذا عن فالكالم الحديث، وبك بنا تشعب بعدما الفجر) (أنداء األول ديوانه إىل
الديوان هذا إخراج إعادة إىل الشاعر حفز الذي ولعل القصيد، وبيت األول الغرض هو
فرائده، وموحية الديوان، هذا صاحبة «زينب» األوىل حبيبته رغبة تحقيق هو جديد من

منها: مؤثرة رائعة قصيدة يف الديوان إليها يهدى والتي
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َوَوم��ِض ُوثُ��وٍب َع��ْن اْل��ُح��بِّ ُش��ْع��َل��ُة تَ��ْم��ِض��ي َوَه��يْ��َه��اَت َم��َض��ى َق��ْرٍن ُربْ��ُع
نَ��بْ��ِض أَيَّ نَ��بْ��ِض��ِه ِف��ي َوُف��َؤاِدي ُج��نُ��ونِ��ي ِف��ي اْل��َف��تَ��ى ذَِل��َك أََزْل َل��ْم
َوَغ��ْم��ِض َص��ْح��ٍو ُك��لِّ ِف��ي أََم��اِم��ي ال��نَّ��ْش��َوى َوأَْش��بَ��اُح��ُه اْل��َه��َوى ِذْك��َريَ��اُت
َرْوِض َزْه��ِر َع��َل��ى اْل��ح��ي��ا َك��نَ��ِث��ي��ِر اْح��ِت��َج��اٍب بَ��ْع��َد ��ُط��وِر ال��سُّ ِف��ي نُ��ِش��َرْت
م��َم��ضِّ َدْه��ٍر ِل��ُح��ْك��ِم َوَخ��َض��ْع��نَ��ا َوَح��يَ��اءً تَ��َف��رًُّق��ا َش��ِق��ي��نَ��ا َك��ْم
اْل��ُم��نْ��َق��ضِّ ��بَ��ا ال��صِّ ذَِل��َك َع��َل��ى يَ��ِت��ي��َم��يْ��ِن نَ��ْوَح نَ��نُ��وُح َوَرَج��ْع��نَ��ا
َخ��ْف��ِض��ي! َغ��يْ��ُرَك َوَل��يْ��َس َوَف��اءٍ ِف��ي ُم��ْج��ِدي َغ��يْ��ُرَك َل��يْ��َس اْل��ُح��بُّ َع��ِل��َم

من فيه ملا طبعه، بإعادة عليه وأصدقائه إخوانه إلحاح هو ذلك، إىل دعاه الذي ولعل
دعاه الذي ولعل الشارد. والحنني التائهة الذكريات غري منها له يبَق لم التي الصبا، روح
وزينب، ومرصيات، ورنني، أنني بني كثر وهم الديوان هذا أشقاء شوق هو ذلك، من أكثر
الربيع، وأطياف والشعلة، العام، ووحي وظالل، وأشعة الباكي، والشفق الفراعنة، ووطن
بطلعته، فيسعدوا األكرب شقيقهم شباب البار والدهم يجدد أن إىل وغريهم، … والينبوع

مولده. يف شاعرية ليلة ويحيوها
إظهاره عىل الشاعر يعمل لم ولو الديوان، هذا يظهر أن كثريًا ليهمنا فإنه نحن أما
الشعري املذهب كان هل نعرف، أن نريد ألننا به لطالبناه الجديد اإلنتاج كعادته مؤثًرا
بعد عليه طارئ هو أم األوىل أشعاره يف متميًزا األيام هذه يف شاعرنا إليه يدعو الذي
الحديثة دواوينه يف تطالعنا التي شخصيته وهل الفرنجية؟ اآلداب يف الطويلة الدراسة
كان التي والدواعي األغراض هي وما التحوير؟ من يشء أصابها أم األوىل، شخصيته هي
يف أوقاتهم يفنون املعارصين الشعراء كثرة فيه كان الذي الوقت يف الشعر، فيها يقول
مدح يف املهلهلة القصائد نظم يف أو وغريهم؟ فراس أبي أو البحرتي أو املتنبي معارضة
وأشالء املوتى جثث عىل الظهور يف رغبة يعرفون، ال من رثاء أو املدح، يستأهل ال من

الذاهبني؟

فهو واملعنى، والقافية واألسلوب اللفظ تجديد يف الشعري شادي أبي مذهب يتلخص
يف يتهاون أنه املتزمتون يظن حتى التقليدية واألساليب األلفاظ عن يرتفع ما كثريًا
ليخيل حتى شعره، من كثري يف القافية قيود من نفسه يحل وهو وأساليبه، ألفاظه
معنى كل يف يتعمق وهو الواحدة. القافية مسايرة عىل قدرة وعدم ضعف ذلك أن إليهم
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جديًدا، شعريٍّا معنًى منه فيخرج صغر، أو كرب به يحيط ما كل يف طرفه ويجيل يلمسه،
الصيف» «ذباب يف ينظم سمعوه فإذا شعره، موضوعات يتخري ال أنه الجامدون فيحسب
للشاعر يبقى وما للعجب! يا وااللتفات؟ العناية منه يستأهل الذباب أَوحتى به: صاحوا
يجشمنا ال الشاعر ولكن عظم؟ أم هان نفسه له تنفعل ما كل يسجل لم إذا الفقيه أيها

«التجدد»: قصيدة يف الفرية هذه هو فيدحض ذلك، يف عليهم الرد مشقة

ُش��ُع��وِري م��ْلءَ ��ْع��ِر ِب��ال��شِّ ��ِق��ي َوتَ��َدفُّ َوتَ��َخ��يُّ��ِل��ي َع��َواِط��ِف��ي ُش��بُ��وَب َالُم��وا
ال��تَّ��أِْث��ي��ِر بَ��اِل��ِغ ُم��وٍح ُك��لِّ ِم��ْن نَ��اِظ��ٌر أَنَ��ا َم��ا أََم��اَم اْل��َخ��ُج��وُل َوأَنَ��ا
ِب��ال��تَّ��ْق��ِص��ي��ِر أَُح��سُّ أََج��ْدُت َم��ْه��َم��ا الَّ��ِذي َوَل��ِك��نِّ��ي َه��زٍّا، َف��يَ��ُه��زُّنِ��ي
َض��ِري��ِر َش��ِب��ي��ُه أَْو َض��َرٌر ��ا إِمَّ َالِئ��ِم��ي ُه��َو َم��ْن أَنَّ أُوِق��ُن َوأََك��اُد
َم��ْغ��ُروِر! َع��اِج��ٍز ِم��ْن َوَك��ْم َح��ْص��ٍر، ِب��َال ِش��ْع��ٌر ُك��لُّ��ُه ِب��َك��ْوٍن إِنَّ��ا

والوطنية، والحب، الوصف، شعر من ألوانًا الفجر) (أنداء يف شادي أبو جمع وقد
طريقته عن يشذ لم النواحي، هذه من ناحية كل يف وهو والفلسفة، بالطبيعة، والهيام

مذهبه. عىل يخرج أو
الشعب، ألق ويف األزهار، ثغور عىل الفجر، أنداء لك يصور أخذ وقد إليه فاستمع
وعذوبة، وِرقة ومعنى لفًظا منه بأبدع العربي الشعر يسعد لم بشعر الغصون، وفوق

فيقول:

اْل��َح��يَ��اِة َرَج��اءِ َوِم��ْن ِص��ي��َغ��ْت، ِش��ِق اْل��َع��ا َس��َه��ِر ِم��ْن ال��نُّ��ُج��وِم، ُدُم��وِع ِم��ْن
َل��َح��َظ��اِت ِس��َوى ُع��ْم��ِرَه��ا ِم��ْن ـ��ِل��ُك تَ��م��ـ َال َوْه��َي ��ٍة، َوِرقَّ َح��نَ��اٍن ِف��ي
َوتَ��ْف��نَ��ى تَ��ْح��يَ��ا اْل��ُغ��ُص��وِن َوَف��ْوَق ـ��ِب اْل��ُع��ش��ـ أل��ِق ِف��ي اْألَْزَه��اِر، ثُ��ُغ��وِر ِف��ي
أَْغ��نَ��ى ��ْم��ِس ِل��ل��شَّ اْل��َف��نَ��اءَ َك��أَنَّ ـ��ِس، ��م��ـ ِل��ل��شَّ ��ِح��يَّ��ة ال��ضَّ ُح��ْس��نَ��َه��ا َوَه��بَ��ْت
��ِح��يَّ��ْه ال��ضَّ تَ��ْم��ِض��ي تَ��ُع��وُد َوَل��ِك��ْن ـ��ثً��ا بَ��ع��ـ ِب��َه��ا اْل��َوِف��يُّ اْل��َف��ْج��ُر َويَ��ُع��وُد
اْألَبَ��ِديَّ��ْه ُص��وَرُة ِب��ال��رُّوِح َوْه��َي َوَم��ْوتً��ا َح��يَ��اًة َل��نَ��ا ِم��ْل��ٌك ِه��َي

لم ولو الشاعر، حسنات من حسنة التصويري الشعر من البارعة املقطوعة هذه إن
فنيٍّا. ِغنى لكفته الوصف يف غريها له يكن
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هذا فيشجيه وابتهاج، زهور يف املاء صفحة عىل طريقه يشقُّ القارب شاعرنا ويرى
صغرية: بصورة يطرفنا به فإذا خياله، ويسرتعي املنظر

ابْ��ِت��َه��اِج��ي َم��َع اْل��ِم��يَ��اِه ِف��ي َط��ِري��ًق��ا ِم��ثْ��ِل��ي اْل��َم��ْزُه��وُّ اْل��َق��ارُب يَ��ُش��قُّ
ال��زَُّج��اِج تَ��ْك��ِس��ي��ِر َص��ْوَت َونَ��َس��ْم��ُع َراَق��ْت ِل��ْل��َم��اءِ َص��ْف��َح��ًة َف��يَ��ْك��ِس��ُر

كما وغريه الزجاج يكرس كان أيام وابتهاجه، طفولته بأيام شادي أبو يذكرنا فهنا
الرائقة. املاء صفحة القارب يكرس

ومن صميمٌة مرصيٌة ألزهاٌر إنها الشاعر؟ مع شأنها كان ماذا الخزامى، وأزهار
عن صويف غزل يف يحدثنا الشاعر أمامها وقف ولقد األقطار، سائر إىل انترشت مرص

ساميات: ومعاٍن خطرات من الشاعرة، النفوس إىل به توحي ما ويصف أنفاسها

َس��َالَم��ا؟! ال��رُّوَح ُ يَ��ْم��َأل َح��نَ��اٍن ِف��ي اْل��ُخ��َزاَم��ى أَنْ��َف��اَس َف��اَق ِع��ْط��ٍر أَيُّ

∗∗∗
َغ��َراَم��ا يُ��َح��اِك��ي��َه��ا َم��ْن أَْو ُروُح��َه��ا َل��ُه َك��انَ��ْت َم��ْن َغ��يْ��ُر يَ��َراَه��ا َال
تَ��تَ��َع��اَم��ى َوأُْخ��َرى اْل��ُح��ْس��ِن، ��َة ِدقَّ تَ��َرى َال ُع��يُ��وٍن َع��ْن تَ��تَ��َواَرى
يَ��تَ��َس��اَم��ى َح��تَّ��ى اْل��ُح��بِّ َخ��َط��َراِت َوانْ��ُش��ِري ِط��ي��ِب��ي اْألَنْ��َف��اُس أَيُّ��َه��ا
َواْح��ِت��َش��اَم��ا ُف��تُ��ونً��ا َم��رْآِك ِع��نْ��َد نَ��ْش��َوٍة َم��َج��اِل��ي ِف��ي َوَق��ْف��نَ��ا َك��ْم
َدَواَم��ا! َع��ِش��ْق��نَ��اُه ِم��نْ��ِك َح��ْوَل��نَ��ا َح��اِئ��ٍم َم��ْع��نً��ى َغ��يْ��َر ن��ق��ب��ل َل��ْم

عجيبة، ومشاهد َمَراءٍ من عليه يختلف وما الليل مرسَح لك يصف وهو إليه واستمع
مطلعها: يف يقول والتي الخريف» «بنات مقطوعته يف تمعن أو الساحرة، الليل يُد تخلقها

اْل��َخ��ِري��ْف بَ��نَ��اَت ��ي! َه��لُ��مِّ ��ي! َه��لُ��مِّ
اْل��َح��ِف��ي��ْف ِب��َه��ذَا َوُط��وِف��ي َوُط��وِف��ي
َج��اِئ��َل��ْه! ِم��نَ��ا ِب��أَْوَه��ا نَ��َراك
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سيكون بأن الناشئ لصاحبها تشهد جديدة الوصف من رضوبًا واجٌد شك ال فإنك
عن (الينبوع) ديوان يف بعُد القائل هو أَوليس الوصف. يف عظيٌم شأٌن املستقبل يف له

الثياب: ويغسلن الجرار يمألن الغدير شاطئ عىل اجتمعن قد الريف فتيات

اْل��َغ��اِل��ي ال��نَّ��ِش��ي��َد ِل��ْل��َم��اءِ يَ��نْ��ُش��ْدَن َح��َواِن��يَ��ا اْل��َغ��ِدي��ِر َل��َدى بَ��الُ��ُه��نَّ َم��ا
يُ��بَ��اِل��ي؟! تَ��َراُه َف��َم��ا أَْق��َداَم��ُه��نَّ َداِف��ٍق َح��نَ��اٍن ِف��ي يَ��ْض��ِرُب َواْل��َم��اءُ
ُم��بَ��اِل ِب��ِه��نَّ َم��ْزُه��وٌّ ��طُّ َوال��شَّ تَ��اَرًة اْل��َم��َالِب��ِس َع��اِب��َس��َة يَ��ْغ��ِس��ْل��َن

الشاطئ إىل املاء وامتداد الريفيات أناشيد األبيات هذه خالل من أسمع ألكاد إني
يتصايح ذلك ومع بهن، الشط فرحة أملس أكاد كما دافق، حنان يف أقدامهن عىل مرتميًا

املرصية؟! الحياة يصف الذي املرصي الشاعر أين الجامدون:
يف الطفولة تجري كما جاريًا الصغري الجدول وصف إذ أيًضا أبدع قد أليس ثم

فيقول: العاري جسمه تحرس كأنها الحور حوله قامت حني عىل ابتهاج

َوَح��نَ��انَ��ا َف��ْرَح��ًة ال��طُّ��ُف��وَل��ُة تَ��ْج��ِري َك��َم��ا اْل��َج��اِري اْل��ج��دوُل ��ِغ��ي��ُر ال��صَّ َوبَ��َدا
اْل��ُع��ْريَ��انَ��ا ِج��ْس��َم��ُه تَ��ْح��ُرُس َك��اْألَْه��ِل َح��ْوَل��ُه َق��اَم��ْت َواْل��ُح��وُر َف��َغ��ب��ْط��تُ��ُه،

املوصوف عىل الصفة تقديم من دائًما يكثر شادي أبا أن إىل هنا ننبه أن ويجب
ولعلها قبله من لشاعر ذلك أَر لم وأنا الجدول»، الصغري «وبدا يقول كما الشعري للتنبيه

حسناته. إحدى
وقدرته الوصف، يف شاعرنا تفوق مدى القارئ أيها تدرك أن تستطيع تقدم فمما

وتغتبط. تفرح حية كائنات موصوفاته ذوات يريك أن عىل
حبيبته إىل بها يتقرب صلوات إال هو وما الديوان، من األوىف النصيب فله الغزل أما
قصيًدا واألمل الحب بني ينشد هو فإذا يوًما، بشاعرنا العلة اشتدت ولقد «زينب». األوىل
جدًال معبودته ويوسع ذنوبه، عليه ويعد الدهر، عىل ويعتب حاله، فيه يصف سائًغا،

وتقربه: له وتبكي تداعبه وهي عنه، نومها عىل طويًال

َم��ثَ��َال َل��ُه أَخ��َف��ْت َوَال َع��َل��يْ��ِه، ��ْت نَ��مَّ َف��َال َالُل ال��دَّ يُ��َج��اِري��ِه َك��ُح��ْل��ٍم َم��رَّْت
َج��َدَال َح��ْس��بُ��نَ��ا َوَق��اَل��ْت: َوَق��رَّبَ��تْ��ِن��ي، َوبَ��َك��ْت َخ��اِف��ٍت ِب��َص��ْوٍت َوَداَع��بَ��تْ��ِن��ي

59



الفجر أنداء

َف��َع��َال! ِل��َم��ا تَ��ْع��تَ��ْب َوَال ال��ذُّنُ��وَب، َف��انْ��َس أَلَّ��َف��نَ��ا َوال��دَّْه��ُر َف��رََّق��نَ��ا، ال��دَّْه��ُر

يل: قل ثم الفعل، متعلق حذف وإىل الثاني، البيت يف «قربتني.» قوله: إىل فانظر
الحرمان بعد العذبة الكلمة هذه وراء يختفي النعيم، من أفق وأي حسن، أو سحر أي
صبابته عهود وبني بينه األيام وتباعد الحب، شاطئ عىل َمن األمواج وتقذف الطويل؟
بعدت قد أو عنها، بعد قد هو فإذا العهود، هذه من هو أين لريى فجأة يلتفت ثم األوىل،
ينشد هو وإذا إليه، يأوي مطمئنًا رشًفا أو به، يهتدي َمعلًما يرى ال هو وإذا عنه، هي

غائرة: وحرسة جازعة، لوعة يف

َح��ِن��ي��نَ��ا؟ اْل��بُ��َك��اءِ إَِل��ى يَ��ِح��نَّ َح��تَّ��ى اْل��َج��َوى ِم��َن اْل��َك��ِئ��ي��ب ��بَّ ال��صَّ يَ��نْ��َف��ُع َم��ا
َم��ْظ��نُ��ونَ��ا! َك��اِذبً��ا ُش��َع��اًع��ا إِالَّ يَ��ُك��ْن َل��ْم ��بَ��ابَ��ِة ال��صَّ َع��ْه��ِد َع��َل��ى أََس��ِف��ي
اْل��َم��ْغ��بُ��ونَ��ا ُف��َؤاِدي ِف��ي��ِه َوَوَه��بْ��ُت َش��بَ��ابَ��ُه َف��َق��ْدُت َوَق��ْد َع��َل��يْ��ِه أََس��ِف��ي
َم��ْف��تُ��ونَ��ا ُم��تَ��يَّ��ًم��ا َوِع��ْش��ُت أََم��ًال، أَْدُم��ِع��ي أَُك��ْف��ِك��ُف َم��ْح��ُزونً��ا َوَظ��ل��ْل��ُت
َم��ْس��ُج��ونَ��ا ُم��ْس��تَ��ْغ��ِف��ًرا، َه��يْ��بَ��ٍة، ِم��ْن ُم��تَ��َراِج��ًع��ا َل��وَْع��ٍة، ِم��ْن ُم��تَ��َص��دًِّع��ا
َض��ِن��ي��نَ��ا! اْل��َوِف��يِّ َع��َل��ى يَ��َزاُل َال َم��ْن َرَج��ا إِذَا ��ِع��ي��ِف ال��ضَّ اْل��َق��ْل��ِب َح��ْس��َرَة يَ��ا

اليوم إىل زال ما هو بل «زينب»، غري يف يحيا أو «زينب» عن يتلهى أن يمكن ال وهو
سبيلها: يف عانى ومهما غبنته مهما «زينب» وحي عىل يسري

َف��اِن��ي اْآلَن َع��َداَه��ا َوَم��ا ِس��َواِك، َح��يَ��اِت��ي َف��َم��ا َح��ِي��ي��ُت إِْن أََزيْ��نَ��ُب!
تُ��َع��اِن��ي؟ َال ال��طُّ��ُف��وَل��ُة أَِم َل��َديْ��ِك، ��ى يُ��َرجَّ أَْش��َواِق��ي بَ��ْع��ُض َه��ْل تُ��َرى
اْل��ُم��َع��اِن��ي! أَنَ��ا اْل��َغ��ِب��ي��ُن! ال��طِّ��ْف��ُل أَنَ��ا َوَل��ِك��ْن ِط��ْف��ٌل، اْل��َه��َوى ِف��ي ِك��َالنَ��ا

يحجبونها، هم وإذا غاضبون، عليه حانقون قومها فإذا «زينب» يف أشعاره وتشيع
ألهون املوت وإن العاشق، الشاعر نفس عىل الحجاب أشقَّ وما الحجاب، يف ويبالغون
بينه حال ما القاسية التقاليد ولوال الحجاب، وجحيم الحرمان بنار يحرتق أن من عليه
ينتظر وهل املرصي، مجتمعنا يف املرأة ظهرت لو يحدُّ وماذا باب، أو حجاب وبينها
بنور يتمتع وال الهواء، يستنشق فال الجدران، بني سجني أو مفقود، نصفه لشعب التقدم
ما أقل ذلك بحال، قائمة له تقوم أن يمكن ال املرأة تباركه ال الذي املجتمع إن الشمس؟
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حياة من حيًزا العدم يرى أنه كما مورده، عن الناس يذوده عندما الشاعر برأس يطوف
يصيح: أن «زينبه» حجبوا عندما شادي بأبي حَدا ما وذلك التقاليد، فيها تتحكم

ِح��ْرَم��اِن��ي َع��َل��ى َق��َل��ِق��ي ِس��َوى ِم��نْ��َه��ا نَ��اَل��ِن��ي َم��ا الَّ��ِت��ي ُدنْ��يَ��اَي «َزيْ��َن» يَ��ا
بَ��يَ��اِن��ي َج��َم��اِل ِم��ْن ُح��ْس��نَ��ِك أَْع��َط��يْ��ُت َم��ا ِب��ُك��لِّ أَِث��ْم��ُت َه��ْل يَ��ْح��ُج��بُ��ونَ��ِك؟ ِل��َم
ِوْج��َداِن��ي؟ َل��ُه َوَم��ْن أَِع��ي��ُش؟ َولِ��َم��ْن ِب��ُم��ْه��َج��ِت��ي؟ أَُخ��صُّ َف��َم��ْن ُح��ِج��بْ��ِت َف��ِإذَا

رويت قد حني عىل بالظمأ إليه يوحى هو فإذا مدراًرا، باملطر السحب وتهطل
وهو أخرى، ليد زهرة يد من القطرات تتساقط كيف ليعجب وإنه واألزهار، الغصون
وتعطف تذكر، فعساها الحب برسالة حبيبته القطر يذكر ال وكيف ، الريَّ ينشد وحيد
أقرأ عندما بظمئه حقيقًة ألحس وإني واألشواك؟ األزهار عىل القطر يعطف كما عليه

األبيات: هذه

َح��نَ��نْ��ِت َك��يْ��َف ُس��ْح��ُب يَ��ا َف��تَ��َق��طَّ��ِري َظ��اِم��ئٌ َح��ْولِ��ي َواْل��ُك��لُّ َظ��اِم��ئٌ أَنَ��ا
أَنْ��ِت ِل��َوْح��ِي��ِك َظ��َم��ِئ��ي ِف��ي َوَل��ِب��ثْ��ُت ��َه��ا َخ��صَّ َم��ا تَ��نَ��اَوَل��ْت اْل��ُغ��ُص��وُن َه��ِذي
ُس��َك��اَرى َواْل��َج��ِم��ي��ُع ِألُْخ��َرى، ِل��يَ��ٍد، َزْه��َرٍة يَ��ِد ِم��ْن اْل��َق��ط��َراُت تَ��تَ��َس��اَق��ُط
نَ��اَرا؟! َوتُ��ْط��ِف��ئَ َج��ًوى، تَ��ُردَّ َح��تَّ��ى َح��ِب��ي��بَ��ِت��ي أَيْ��َن َف��أَيْ��َن اْل��َوِح��ي��ُد! َوأَنَ��ا
اْل��بَ��اِك��ي؟ اْل��َوِف��يِّ اْل��ُح��بِّ ِب��ِرَس��اَل��ِة ُش��ُع��وِرَه��ا َدِف��ي��ِن إَِل��ى ب��ع��ث��ت َه��الَّ
َواْألَْش��َواِك! ال��زَّْه��ِر َف��ْوَق َك��اْل��َق��ْط��ِر َع��ْط��َف��َه��ا َوتَ��نْ��ثُ��ُر تَ��أِْت��ي َف��َل��َع��لَّ��َه��ا

حياؤه، عليه جنى ما وكثريًا مطمع، كل لزينب املتناهية عبادته عليه أبت ما وكثريًا
قد الذي القلب هذا بقلبه، عنها بعيٌد فهو بجسمه منها قريبًا كان فإذا أشواقه، وأضاع
كل يريد فهو وعاطفته، عقله بني حرية يف هنا وهو البعيد، القريب فهو يشء، كل ُحرم
الغزل من املقطوعة هذه إال يشء ال يصنع؟ فماذا يشء! أي عن يصده عقله ولكن يشء،

الرفيع:

تَ��ْدَم��ْع؟ ِب��اْل��َف��ْرَح��ِة أَْل��َق��اِك ُك��لَّ��َم��ا ِل��َع��يْ��ِن��ي َم��ا
يَ��ْل��َم��ْع َل��يْ��َس َوَرَج��اءٌ يَ��ْخ��بُ��و، َل��يْ��َس َرَج��اءٌ ِب��ي
أَْف��َزْع اْألَْوَه��اِم إَِل��ى اْل��َع��اِن��ي َك��ال��تَّ��اِئ��ِه َوأَنَ��ا
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يَ��ْص��نَ��ْع؟ َك��يْ��َف نَ��بِّ��ِئ��ي��ِه َح��يَ��اِت��ي يَ��ا َق��ْل��ِب��ي َه��اِك
يَ��ْج��َزْع ثُ��مَّ يَ��ْه��ُف��و َع��نْ��ِك بَ��ِع��ي��ٌد اْل��ُق��ْرِب ِف��ي ُه��َو
ُم��َض��يَّ��ْع! َش��ْوٍق ِم��ْن آٍه َح��يَ��اِئ��ي! يَ��ْج��ِن��ي َك��ْم آٍه!
َم��ْط��َم��ْع! ُك��لَّ ِل��ي َف��أَبَ��ْت تَ��نَ��اَه��ْت َوِع��بَ��اَداٍت

الديوان هذا يف الشاعر قاله ما كل والتحليل بالدرس نستقيص أن نستطيع ال ونحن
لتعرف األول حبه رياض من زهرات عليك نعرض أن ويكفي والوجدان، الحب شعر من
حني عىل سائغ، عذب معني عن يتفجر كان وأنه صادق، حب لوعة يعاني كان الرجل أن
«ليىل» يف به يتغزلون فاتًرا، شعًرا الصخر من ينحتون الوقت يف معارصيه كثرة كان

بعاطفة! يختلج أو بحب قلبهم ينبض أن دون و«مي» و«الرباب» و«دعد» و«هند»
الواقع يف هو رائع، بموشح نختمه حتى غزله عن الكالم من نخرج لن ولكن
داللة ليدلنا وإنه قويٍّا، واضًحا الشعري شادي أبي مذهب لك يتجىل وفيه الختام، مسك
إىل يرجع ولكنه اليوم، وليد أو الجديدة الدراسة وليد ليس املذهب هذا أن عىل واضحة
إىل فاستمع سبيلها. يف ناله مهما بتبليغها، أمر كأنه رسالة، فهو بالشعر، عهده مبدأ
هو ما بكل ولعه تجد كما الجديدة، املعاني من فنونًا تجد أنغام» «طاقة املوشح هذا

نحن: كوننا عن غابت التي باملعاني امليلء وبكونه فني

تَ��ْوِق��ي��ِع��ْك ِم��ْن ُف��ِت��نْ��ُت إَِل��يْ��ِك اْس��تَ��َم��ْع��ُت إِذَا
َرِب��ي��ِع��ْك ِب��م��ج��ل��ى َع��يْ��ِن��ي َل��َديْ��ِك َس��ْم��ِع��ي َك��أَنَّ
ِل��ْل��َع��يْ��ِن اْألَْزَه��اِر نُ��َخ��ُب َك��أَنَّ��َه��ا َزاِه��يَ��ًة اْألَْل��َح��اِن َه��ِذِه إَِل��ى أْص��ِغ��ي
اْل��َف��نِّ��ي َزْه��ِرِك ِم��ْن َط��اَق��ٌة َوَج��ْم��ُع��َه��ا ِب��ِه يُ��ِض��يءُ َل��ْوٌن َل��ُه َل��ْح��ٍن َف��ُك��لُّ
ال��ظَّ��نِّ ِم��َن َغ��يْ��ِري تَ��َخ��يَّ��َل��ُه َوإِْن ِب��ِه يَ��ُف��وُح ِع��ْط��ٌر َل��ُه َل��ْح��ٍن َوُك��لُّ
اْل��َك��ْوِن َع��ِن َغ��ابَ��ْت الَّ��ِت��ي اْل��َم��َع��اِن��ي َج��مُّ َح��ِق��ي��َق��ِت��ِه ِف��ي َوَك��ْونِ��ي َك��ْونِ��ي، َوأَنْ��ِت
تَ��ْوِق��ي��ِع��ْك ِم��ْن ُف��ِت��نْ��ُت إَِل��يْ��ِك اْس��تَ��َم��ْع��ُت إِذَا
َرِب��ي��ِع��ْك ِب��م��ج��ل��ى َع��يْ��ِن��ي َل��َديْ��ِك َس��ْم��ِع��ي َك��أَنَّ

ال دقَّ مهما تعليق كل فإن الفريدة، القطعة هذه عىل التعليق لنفيس أبيح وال
الغذاء من فنونًا فيها ستلقى فإنك وثالثة ثانية مرة اقرأها لك: أقول وإنما حقها، يوفيها
معظم يُعرف لم عرص يف آخر لشاعر بجملته ديوان يف مثلها عىل تقع قلما الروحي،
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أو عرص أو بسن تتقيد ال فالشاعرية ذلك يف عجب وال واملحاكاة، التقليد غري شعرائه
ثقافة.

ولعه عىل يدل ما شادي أبي للشاعر األول الديوان يف هل نعرف أن فنريد وبعُد،
األشعة السماء، بحر قصائده: مثل يف يتجىل الذي الفناء هذا فيها وفنائه بالطبيعة
الصباح، صالة الفجر، حزن الهادئ، الرشوق األرض، نا أمُّ املصور، أستاذي الصادحة،
ذلك عىل والجواب فيه؟ الطبيعة وتندمج بالطبيعة، فيها يندمج التي القصائد من وغريها
مقطوعات عىل للشاعر تعثر أن تستطيع الفجر) (أنداء ديوان قرأت إذا فأنت سهل، هني
الوجود» «موسيقى فقصيدة إياها، وعباداته بالطبيعة، لشغفه صالحة بذور الواقع يف هي

الرائعة: الوجود ملظاهر وتقديًسا وجالله الكون جمال أمام فناء إال ليست

يَ��تَ��َغ��نَّ��ى َص��اِدٌح ِف��ي��ِه َم��ا ُك��لُّ اْل��م��غ��ن��ي اْل��ُوُج��وِد َع��ِن َح��دَّثُ��ونِ��ي
يَ��ْف��نَ��ى ِف��ي��ِه��نَّ اْل��ِغ��نَ��اءُ َف��َل��يْ��َس َوأَْح��يَ��اء نَ��بَ��اٍت َوِم��ْن َج��َم��اٍد ِم��ْن
َم��ْع��نَ��ى ِف��ي��ِه��نَّ ِل��ْل��ِغ��نَ��اءِ أَِج��ْد َل��ْم َع��نِّ��ي تَ��نَ��اءَيْ��ِت إِذَا َوَع��ِج��ي��ٌب
َوَف��نَّ��ا َل��ْح��نً��ا اْل��ُوُج��وُد َه��ذَا َص��اَر ِب��أُنْ��ِس��ي ِم��نْ��ِك َظ��ف��ْرُت َم��ا َوإِذَا

إياها مناجاته ففي له، حد ال بالطبيعة هياًما فيها تجد «حياتان» مقطوعة له واقرأ
يبدو ونبات طيور من إخوته حمى ويف الشقاء، يعاني عنها االبتعاد ويف السعادة، يرى

جذَّابًا: رائًعا الطبيعة أمه وحي له

اْل��َع��اِدي َدْه��ِرَي أَُع��اِن��ي ابْ��ِت��َع��اِدي َوِف��ي إِْس��َع��اِدي نَ��ْج��َواِك ِف��ي (ال��طَّ��ِب��ي��َع��ة)! ��ي أُمِّ
اْل��َه��اِدي َوْح��يُ��ك نَ��ِب��ي��ٍل نَ��بْ��ٍت َوُك��لِّ َط��اِئ��َرٍة ُك��لِّ ِم��ْن إِْخ��َوتِ��ي ِح��َم��ى َوِف��ي
ِب��ِإْس��َع��اِد؟ أَْظ��ف��ْر َل��ْم ِل��ل��نَّ��اِس َرَج��ْع��ُت َف��ِإذَا َوْح��َدَه��ا َص��ْف��ِوي ِه��َي بَ��الُ��َه��ا َم��ا
��اِد! ِل��ُح��سَّ ��اٌد َوُح��سَّ ِل��بَ��ْع��ٍض، َح��ْرٌب َف��بَ��ْع��ُض��ُه��ُم��و أَْع��َداءٌ: ال��نَّ��اُس َك��أَنَّ��َم��ا

الربيع): (أطياف ديوان من األرض» «أمنا بشقيقتها لتُذكرنا املقطوعة هذه إن بل

َوأَِن��ي��ِن��ي َف��ْرَح��ِت��ي َم��ْرِج��ُع َوإَِل��يْ��ِك َح��ِن��ي��ِن��ي َص��ْف��َو َل��َديْ��ِك إِنَّ ��اُه أُمَّ
يُ��ْح��ِي��ي��ِن��ي الَّ��ِذي ال��ت��رَب َوأَُق��بِّ��ُل ِع��بَ��اَدًة ��ُك��وِن ال��سُّ َك��نَ��ِف ِف��ي أَْل��َق��اِك
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َح��ِن��ي��ِن��ي إَِزاءَ ِش��ْع��ٌر َف��َج��ِم��ي��ُع��ُه أَنْ��َج��بْ��ِت��ِه َم��ا ُك��لَّ أَْع��َش��ُق َوأَُروُح
َرنِ��ي��ِن��ي م��ْلءَ ال��ش��ع��ر إِالَّ َواْل��َغ��ْرُس ُك��لُّ��َه��ا َواِج��ُن ال��دَّ َه��ِذي َم��ا ال��نَّ��ْح��ُل، َم��ا
َوُس��ُك��وِن َوَوَداَع��ٍة، َوتَ��َط��ايُ��ٍر، تَ��َوثُّ��ٍب بَ��يْ��َن ِف��ي��ِه اْألُلُ��وَه��َة َوأََرى
َغ��ِب��ي��ِن َغ��يْ��ر ِف��ي��ِك ��ُد اْل��ُم��َوحِّ َوْه��َو َخ��اِط��ِري ِع تَ��َوزُّ ِم��ْن تَ��ْع��َج��ُب َوال��نَّ��اُس
َوُف��نُ��ونِ��ي َم��َف��اِت��ِن��ي َف��ه��ي نَ��ْج��َواِك َش��اِع��ٍر لُ��بٍّ ُك��لِّ م��وئ��ُل ��اُه! أُمَّ

فإني حداثته، منذ نفسه يف أصيٌل بالطبيعة الشاعر ولع أن اآلن عرفت قد كنت وإذا
واضحة هي كما األول، ديوانه يف قوية واضحة وأنها بشخصيته، علًما أزيدك أن أريد
(الينبوع) إىل الفجر) (أنداء من قصيدة تنقل أن تستطيع وأنك األخري، ديوانه يف قوية
وذلك فارًقا، هناك أن تحس تكاد فال الفجر) (أنداء إىل (الينبوع) من أخرى وقصيدة
األخري شعره مع يقف أن يستطيع صباه شعر وأن مطبوع شاعرنا أن عىل يدل مما
خصائص عن نحدثك أن إىل بحاجة اآلن أظنك وال استخذاء. أو تواضع دون لجنب، جنبًا

إليها. أملعنا أن سبق وقد واضحة، جلية فهي شادي أبي شعر
العام، وحبه وفلسفته، شادي، أبي وطنيات عن أيًضا أحدثك أن أحب وكنت
الشاعر وفيت قد أكون أن وعىس آخر، بحث لذلك فليكن اإلطالة، خشية لوال وإنسانيته،
بعث قد أن وبحسبه بيضاء، أياٍد من والشعر األدب وعىل علينا له فكم حقوقه، بعض
حوله قامت حتى بعيدة، درجة إىل بالشعر النقاد عناية واستثار مرقده، من الشعر
النظم عىل قىض كما الصحيح، واإلنتاج التجديد طريق يف الشعراء ودفع خطرية، معارك

الشعر. إىل زوًرا يُنسب الذي الرخيص النظم هذا الطارئة، املناسبات يف السطحي
املشهور: بيته دائًما يتذكروا أن شادي أبي ناقدي أحوج وما

َم��ِع��ي��ِب! َغ��يْ��َر َل��َديَّ اْل��َم��ِع��ي��َب تَ��ِج��ِد ِب��َع��َواِط��ِف��ي َواْق��تَ��ِرْن نَ��ْف��ِس��ي أَنْ��َت ُك��ْن

ال وهي الفيصُل، هي وحدها فاألياُم شعره، ويف فيه رأيهم خطَر األيام وسرتيهم
باإلنصاف. كفيلة شك

عتيق العزيز عبد
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شعري يف وأثره مطران (3)

الديوان صاحب بقلم

رسوري قلَّ َلَما شعري من املستقلة األوىل املجموعة هذه إليها أهديُت َمن أهِد لم لو
اإلنساني الرجل هذا محبة عرفُت فقد مطران، خليل الجليل أستاذي إىل إياها بإهدائي
ناقد أول وكان بهديه، أهتدي فبقيت صغريًا تعهدني إذ سنة؛ ثالثني منذ وأستاذيته
شعري عىل تأثريه عن أقول أن ويل عمري. من عرشة الثانية بعُد أتجاوز لم وأنا ألدبي
إال أعرف كنت ما أني ظني عىل لغلب مطران فلوال شكري: أدب عن املازني قاله ما
والروح القصيد ووحدة الفنية الطالقة ومعنى األدبية الشخصية معنى مديد زمن بعد
نفيس يف العميق التأثري هذا ومع الشعرية. املواهب صقل يف الثقافة وأثر األدب يف العاملية
لم الروح وبهذا وتعابريي، خواطري مسؤولية فتحملت واالستقالل الثورة روح شبْت
اآلن حُت رصَّ وإن وذكرياته الصبا قداسة نفيس يف له الذي الشعر هذا من كلمة أغري
بأستاذي ربطتني العقيدة وبهذه املناسبات، وببعض األسماء ببعض الطبعة هذه يف
كرُّ منها ينَل لم الشامل والتجاوب املتبادلة املحبة من مقدسة رابطة الطويل العمر هذا

والصداقة. األدب عالم يف املثل مرضب زالت وما فكانت ذرة، مثقال السنني
التعبري هذا جاز إذا — مكثًرا كنت فقد ،١٩١٠ سنة يف شعري كل هو هذا وليس
األول الجزئني يف نُرشت مختارات سبقته وقد منه، مختارات هو وإنما حداثتي، منذ —
الكتاب ذلك من األول الجزء فأما واالجتماع). األدب يف يراع من (قطرة كتابي من والثاني
يف وأقله عرشة والرابعة عرشة الثانية بني ما وسني الطفولة نظم من شعره فمعظم
وأما أصيلة. حسنات قلتها عىل فيه تكن وإن النزعة تقليدي وأغلبه عرشة، الخامسة
جد متأثًرا عرشة والسابعة عرشة السادسة يف نظمته ما شعري من ففيه الثاني الجزء
كامًال األول ديواني طبع مأموًال وكان الشعري. نضوجي بدء وهو مطران، بتعاليم التأثر
فغادرُت حياتي مجرى غريْت قاسية عاطفية نكبًة نُكبُت ولكني بعد، فيما فنية طبعة
من أكثر وطني عن مغرتبًا ولبثُت ١٩١٢ سنة أوائل يف إنجلرتا إىل ثم إستانبول إىل مرص
آثاري جانب إىل ومرتجم، أصيل بني ما كعادتي الشعر من الكثري فيها نظمُت سنني عرش
وقد العربية، اللغة أدب يف نكلسون األستاذ كتاب ترجمة مقدمتها ويف األخرى األدبية
١٩٢٢ سنة أواخر يف وطني إىل وعدت الكثرية. األدبية أوراقي مرصمع يف ترجمته تركت
الرجال أكابر من كثريين مع أهميتها لها وبرسائل شتى أدبية بآثار مثقلة وحقيبتي
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األوراق بهذه باالحتفاظ يتشبَّث بالجمرك فإذا بك، فريد محمد املرحوم مقدمتهم ويف
األوراق بهذه وإذا الرقاب، فوق مصلتًا العرفية األحكام سيف كان وقد لفحصها، وقتيٍّا
التي مأثوراتي أُبيدت كما أُبيدت قد بها وإذا إلرجاعها، املساعي من بُذل ما رغم تعود ال
وقد عيلَّ، جنيَا مما بأكثر والحرب االغرتاب عليه جنى أديبًا أحسب وما مرص. يف تركتها
الحبيب وأخي مطران العزيز أستاذي تشجيع ولوال ا، جدٍّ أليًما أثًرا نفيس يف هذا كلُّ ترك
جمعه تيرس ما جمع عن فضًال شعري، من جديد أي نرش يف لزهدُت الجدَّاوي حسن
من وقيمته هذا وأين … القديم ذلك من يشء طبع إعادة عنك دع القديم، شتيته من
يف — اآلن يل وَمن سنني؟ عرش من أكثر يف وتصانيفي ومرتجماتي املفقود شعري جيد
املوسيقية وبتلك الذهبية األحالم وبتلك والشباب الصبا بعواطف — ومتاعبي كهولتي

املحيط؟ يف أصداؤها تالشت التي الثائرة
وأدبيٍّا: عاطفيٍّا عندي عزيزٌة ذكرياٌت الصغري الديوان هذا ففي يشء من يكن ومهما
أدب مع التجاوب من فيه ما إىل فرتجع الثانية وأما ثناياه، يف فملموحة األوىل فأما
الجديدة؛ الفكرية واالتجاهات التأمل وحرية التعبري فطالقة خاصة. مطران أستاذي
تحرير مذهب إىل تدرجُت ومنها وقصائده، الديوان مقطوعات معظم يف تتمثل هذه كل
حديثًا نفسه مطران وبأدب قديًما الجاحظ بأدب متأثًرا النثر، بتحرير أومن كما النظم
النظري. منقطعة أدبية برباعة حرَّرها التي املرصية) (املجلة يف التجيل أبدع تجىل وقد

وكان ترصفاته، من كثري يف الروح عرصي األزهرية تربيته برغم والدي كان وقد
كل يف أدبي صالون بمثابة القاهرة) ضواحي (من القبة رساي يف الكبرية بداره السالملك
وبينهم االجتماعية، واملنزلة واألدب الفضل أهل من الكثريون لديه يجتمع فكان خميس،
أستاذي عقدهم واسطة وكان حينئٍذ، مرص يف والشعر واألدب الصحافة رجال أشهر
والدي إصدار يل وأتاح طفولتي، منذ النبيل الرجل هذا بحب تعلقُت وهكذا مطران. خليل
حتى األدب بأعالم لالتصال شتى فرًصا األسبوعية و(اإلمام) اليومية (الظاهر) لجريدة
سنة يف صحفية أدبية كتابة بأول قلمي فجرى صغري، منذ واألدب الصحافة حبَّ أُرشبت
يف الشأن من كان ما لها كان وقد االبتدائية الدراسة شهادة عىل حصويل أثر عىل ١٩٠٥
١٩٠٨ سنة يف ُعنيت إذا عجب فال أيًضا! يل أدبية شهادة بمثابة كانت وكأنما الوقت، ذلك
من (قطرة األول األدبي كتابي وبإصدار الظاهر) (حدائق هي قصصية مجلة بإصدار
نضوج وهو ،١٩٠٩ سنة قبل األدبي نضوجي يتجلَّ لم وإن واالجتماع)، األدب يف يراع
افتتاني ولوال الحارض. الجيل هذا يف الشباب نضوج بجانبه يقاس ال حال أي عىل نسبي
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خطواته أقتفي أن محاولتي يف الثورة تلك األدبية روحي تثور ال أن األرجح لكان بمطران
الذي هو ومطران بي. وحافظ شوقي من كل عناية اجتذبُت ملا مطران ولوال الرسيعة،
من الكريمة التحية واسطة وكان فرحي، من أكثر صغره عىل هذا األول بديواني فرح
الشعور، بأصدق الفياضة وحماسياته وطنياته حافظ يف أحببُت وقد الشعر. لهذا حافظ
أدب يف العالية الشعرية العنارص مع منسجمة واعتربتُها وصدقها بساطتها فسحرتني
نفيس يف مؤثًرا الثالوث هذا بقي وهكذا … األعىل مثيل فيه رأيت الذي مطران أستاذي
بشخصيتني كذلك صباي يف تأثري ينفي ال هذا كان وإن مطران، بالتأثري انفرد ثم زمنًا،
أسمى واالجتماعي الوطني شعره يف أعدُّه الذي محرم أحمد شخصية األوىل بارزتني:
ال املتواري البعيد النجم نفسية له ولكن الشاعرية، عنارص جميع يف حافظ من منزلة
الذي الرافعي صادق مصطفى شخصية واألخرى املديد، البرص أهل إال وقوته تألقه يلمح
اآلن إىل فأحببت عاطفته، عليه يفسد ذكاؤه يكاد ولكن والشاعرية، الذكاء آيات فيه ملحت
الفائقة. والشهرة األدبي اإلبداع من بلوغه له ينتظر كان ما بلغ وقد املتوقد الذكاء ذلك
املبكرة، سني آثار من عيوبه ويف األوىل مطران ثمار من حسناته يف الديوان فهذا
فهي بتلميذه، املعلم وبفرحة األبوية بالغبطة تفيض التي تهنئته نرش من لدي أََحبَّ وال

وإليه: منه

��ْع��ِر ال��شِّ َع��اَل��ِم ِف��ي بَ��ْع��َدُه َم��ا َل��ُه َف��تْ��ٌح ُل اْألَوَّ ِدي��َوانُ��َك
اْل��ُح��رِّ ِل��ْل��ُخ��لُ��ِق ��ًدا ُم��َم��هِّ ِب��ِإْط��َالِق��ِه َك��اَن َم��ا أَبْ��رُع
ال��نِّ��ْس��ِر إَِل��ى ال��نِّ��ْس��ِر أَْج��ِن��َح��ِة َع��َل��ى ِف��ي��ِه ْل��َه��اِم ِب��اْإلِ أَْص��َع��ْدَت
اْألَْس��ِر؟ َرَه��ِق ِم��ْن َف��َك��اَك��ُه ُم��ْس��تَ��أِْس��ٌر يَ��ْط��لُ��ُب َال َع��َالَم
اْل��ِف��ك��ِر؟ َق��يِّ��ُد اْل��َم��َع��اِن��ي أَوِج إَِل��ى ُرق��يٍّ ِم��ْن ��ى يُ��َرجِّ َوَم��ا
اْل��َع��ْص��ِر َح��اَج��َة َك��انَ��ْت اْل��َع��ْص��ِر ِف��ي ِل��ل��ن��ه��ى نَ��ْه��َض��ٌة َه��ِذي ( (َزِك��يُّ
! ��رِّ ال��سِّ ذَِل��َك ُم��بْ��ِدي َوأَنْ��َت ِب��ِه َدْه��ًرا َض��نَّ ِس��رٌّ ِل��ْل��َف��نِّ
رِّ ال��دُّ َف��اِخ��ِر ِم��ْن نَ��ظ��م��ت��َه��ا الَّ��ِت��ي اْل��ُم��ْح��َك��َم��اُت َع��نْ��ُه تَ��ش��فُّ
ال��ذِّْك��ِر ِألُولِ��ي ِف��ي��َه��ا يُ��بْ��ِرُز م��ِظ��نَّ��اِت��ِه ُك��لِّ ِم��ْن َف��اْل��ُح��ْس��ُن

والرشف الحظ ويل — تالميذه وآثار مطران آثار يدرس الذي املؤرخ األدبي والناقد
نفوسنا يف تركت قد الفنية وقوته الجبار املعلم هذا روحانية أن يجد — بينهم أكون أن
وال املرسل الشعر نشوءُ فما معقولة. خطوات يف رسالته نتابع إنما وأننا اآلثار، أبعَد
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النقل.) يف مصغرة — بخطه مطران (تهنئة

املوضوعات من نتناوله ما وال للنظم التحريرية الحركة من بلغناه ما وال الحر الشعر
أن نفسه مطران يستطيع وال مطران، لرسالة الطبيعي الرقي إال والعاملية اإلنسانية
الجمال ألوان تقدير يف شاركناه وإن الجهود هذه بإخالص يبارك هو بل ذلك ينكر
الفني التسامح وهذا ضعيفة، أم كانت قوية األخرى املذاهب أصحاب من مخالفينا عند
ألوان عن يفتش من خلق املعهود، مطران خلق هو — حدود يف تسامًحا يكن وإن —

الخاص. ومذهبه الخاص ذوقه له كان وإن كانت أينما الفنية والسليقة الجمال
الدراسات من له يتاح ما يضم أن الجداوي حسن األديب صديقي استحسن ومنذ
له مشاركة األدباء من كثريين من وجدُت تفهمها، عىل مساعدًة املنشورة آلثاري القيمة
وقد الفجر). (أنداء من الطبعة هذه تصدر األدبي النسق هذا وعىل االستحسان، هذا يف
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من ُفقد ما بني األصل ُفقد وقد النقل)، يف (مصغرة بخطه العينية مطران قصيدة مسودة
الصبا. أوراق

ألن مبارك؛ زكي الدكتور الناثر الشاعر صديقي النسق هذا استحسن من مقدمة يف كان
حقيقة كثب عن فيتبني الشاعر فيه يتنفس الذي الجو إىل القارئ تنقل الدراسات هذه
أحسن الشاعر آثار تتذوق أن تستطيع وحينئذ عليه، املؤثرة والعوامل وعواطفه خواطره

التذوق.
كيتس، للشاعر دراسته يف أكسفورد، جامعة يف الشعر (أستاذ جارود األستاذ يقول
معظمنا يطالعه ال ربما املطالعة يستحق الذي الشعر إن خالصته: ما (١٩٢٦ سنة
الشعر نطالب الحال بطبيعة نحن عليه. لالطالع أهًال تجعلنا قد التي الواجبة بالعناية
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قراءة الناس ألف فقد به. نستمتع حتى بالجهد يطالبنا كذلك الشعر ولكن باملتعة،
التنبه وبغري األخرى العبادات يف رضوريٍّا يعدُّ الذي الروحي التأهب ذلك بغري الشعر
أربعة إىل قسمهم وردزورث إن حتى الشعر تفهم يف درجات والناس الحتمي. الوجداني
غاية يتطلب ذلك فإن الهينة، باألمور نقده أو العايل الشعر دراسة كانت وما … أقسام
كما واألمانة، العناية بمنتهى الشعر يوزن حتى والدقة الثقافة ومنتهى الفنية املواهب

… املتواضعة بصورها وال الخالبة بمظاهرها مخدوع غري الجواهر الصرييف يفحص
تنبُّه وهو واحد العتبار مرسورين هذا وقتنا يف الشعر نقد من الكثري نقرأ ونحن
وما الشعور، وصقل املدارك تهذيب يف وأثره الجميلة الفنون بني الشعر أهمية إىل الناس
نقد من يُنرش ما معظم يف النظر نُنعم نكاد ال ولكننا فكريٍّا، األمة ترقية يف بالقليل هذا
تدخل وعىل والنقد، بالدرس االستهتار من نلحظه ما عىل الشديد األسف يتملكنا حتى
التيار هذا جرف حتى األدبية، األحكام يف إليها) وما السياسية (كالحزبية خارجية عوامل
واللصوص املتصنعني نرى فأصبحنا النقاد، مشهوري من واحد غري طريقه يف الغاشم
واالعتبارات والحزبية التضليل سوى لسبب ال العبقرية ألقاب عليهم تُخلع الشعراء من
واملجاز واالستعارة التشبيه حتى عليهم يُنكر املوهوبني من غريهم ونجد الشخصية،
مع املتقدمني من الفحول أشعار ويف الكريم القرآن يف نظائرها وردت ولو والكناية
والتصوف االندماج قوة عليهم وتؤخذ املتعمقني، للشعراء عنها غنى ال فنية أدوات أنها
بالشعر ولشعورهم الكوني لتجاوبهم ويُمتهنون ودقيقة، جليلة عوالم من حولهم فيما
يستكملوا لم بأنهم السادة هؤالء إقناع ومحاٌل … املختلفة الحياة وبفنية يشء كل يف
عدَم املطبوعني الشعراء عىل يعيبوا أن ألنفسهم يجيزون ذلك ومع النقدية، أدواتهم بعُد
منها بلغوا أو الطويلة وبمرانتهم باطالعهم استكملوها ولو الشعرية، أدواتهم استكمال
اإلنصاف، إىل نزَّاًعا روحه يف شاعًرا الناقد يكون أن الشعر لنقد يكفي ال وأنه كبريًا، شأًوا
أصول أحدث وعىل األدبية املذاهب عىل واقًفا الثقافة واسع كذلك يكون أن ينبغي بل
وميوله ذوقه ومن الناقد نفسية من صورًة النقُد يأتي أن فالغالب هذا كل وبعد النقد.
هذا إزاء التعسف أو النقدية األحكام يف فالجزم … يتحقق لن الذي املطلق الحق من ال

مًعا. وبالنقد بالشعر واستهتاًرا عبثًا يكون إنما
أكببت وقد االطالع، وجوب حداثتي منذ بها تشبعُت التي مطران تعاليم أوىل من إن
األدب أمهات من وغريه «األغاني» أقلب كنت حتى نشأتي منذ املتواصل االطالع عىل
من أن كما بها، املستهام تقليب عمري من الثاني العقد منتصف يف امليسورة العربي
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املستعد إرسال ولكن سجيتها عىل النفس وإرسال والحذلقة التصنع ترك تعاليمه أوىل
نفيس يف وترعرعت وطبقتها املبادئ بهذه علقت وقد املهمل. املستهني إرسال ال املتمكن
برت هذا يعني فال إليها مسبوق غري جريئة خطوات تأثريها تحت خطوت فإذا أدبي، ويف
وحاولوا الناقدون الزمالء تدبر ولو وغايتها. بروحها التام ِبرِّي يعني وإنما بها صلتي
ويف األدبية ونزعاتي ترصفاتي يف وجدوا ملا ونحوها الشخصية املؤثرات عن التخيل
حركة فالحياة التجديدية، مطران بتعاليم طبيعيٍّا تقدًما إال ونزعاتهم أقراني ترصفات

العدم. فهو السكون وأما واطراد
لتخدير املوسيقي االستهواء عىل الحديث الشعر من وكثري التقليدي الشعر يعتمد
أقوى الشاعر برسالة للتأثر قابلة املشاعر يجعل الذي الخفيف التخدير ذلك األعصاب،
نظمنا ما نظمنا وقد ذلك نعيب وكيف باملوسيقى، الشعر اقرتان نعيب ال ونحن التأثر.
الفنون تزاوج يف كثريًا خريًا نرى وبينما الغناء شعر ومن الغنائية املرسحيات من
للشعر تكون أن ينبغي حيثما للموسيقى الشعر عبودية هو نعيبه ما ولكن الجميلة؟
جدير الشعر أن نرى وحدها، الرتيبة وبالقوايف باألوزان املشاعر استهواء فبدل سيادته،
منه الوجداني والتأثري االستهواء يكون وأن املؤثرة، الجميلة املستقلة ذاتيته له تكون بأن

وأخريًا. أوًال اللفظية املوسيقى من ال الخيال، روعة ومن املعاني إيحاء من أي ذاتيٍّا،
يقول: الذي والشاعر

��َرْه؟! ال��شَّ َه��ذَا ��اِع��َر ال��شَّ َع��لَّ��َم َم��ْن أَْس��َك��َرْه؟! َم��ْن ��اِح��ُر ال��سَّ ��اِع��ُر ال��شَّ
َرْه! َص��وَّ الَّ��ِذي إِْل��َه��اُم َع��يْ��نَ��اِك ِن��ْع��َم��ِت��ي! َويَ��ا ُروِح��ي يَ��ا َع��يْ��نَ��اِك

هذا يلتزم أن عليه يشقُّ ال مثله، كثرية أخرى وقصائد الغنائي، الشعر هذا آخر إىل
للشعر» بالشعر «الشعر رسالة يؤدي أن يؤثر ولكنه الرنان، الخالب األداء من الطراز
الشاعر أراد ما إذا حتى الستقاللها، ضامنة الشعرية للمواهب مربية يعتربها التي وهي
العامة شعر بعكس تابعة، تجئ ولم رائدة كانت اللفظية واملوسيقى تزاوجها وقت أي يف

اآلن. الشائع وهو الغالبة، هي املوسيقى فيه تكون الذي البدائي والشعر
ولعل موسيقية، من فيه ما تفوق شاعرية الديوان هذا يف أن أدعي أن أستطيع وال
التي األخرية دواويني بعكس ا، خاصٍّ رضاء عنه املحافظني أصدقائي رضاء رس هو هذا
تتحايل وال لها املهيأة النفوس عىل فوًرا فتؤثر التجيل كل املسيطرة الشاعرية فيها تتجىل
املحافظون. أصدقائي عنه يرىض ال املتحرر الجديد الشعر فهذا الرتيب، باإليقاع عليها
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يتورط فال وقسوة، بشدة بنفيس نفيس بنقد عنايتي مبلغ يعرف َمن األصدقاء هؤالء ومن
طواعية مبلغ اليقني علم يعلم ألنه التقليدي؛ البيان عن بالعجز أو باإلهمال اتهامي يف
فيتورط ذلك يعرف ال َمن ومنهم بإنتاجي. أبًدا أقنع لم وإن ونثًرا، نظًما لقلمي اللغة
إىل وحتى — النقاد إىل العدوى رسيان عىل مباالتي وقلة سكوتي ويساعُد التورط، ذلك
حني يف التعبري، عىل وقدرتي البيانية طاقتي عن يعرفون ال بما فيهرفون — أذكيائهم
مختار املثَّال به رثيُت الذي املدريس األسلوب ذلك مثل يف شعري كل لجعلُت شئُت لو أني

استهالله:1 يف جاء وقد منه، اإلكثار عيلَّ وتمنوا طويًال له فهللوا

اْألَنَ��اِش��ي��ُد! اْل��َج��وِّ ِف��ي اْل��يَ��ْوَم َوَم��اتَ��ِت َواْل��ِع��ي��ُد اْل��َف��نُّ َم��اَت ! اْل��َف��نِّ م��ن��اَح��َة

دراسة يف همهم ولحرصوا العجيب، النقد ذلك مثل إىل لجأوا ملا وتفهموا تدبروا ولو
حتى املشاعر الستهواء ذاتها يف الشعرية القوة عىل معتمدين الشعر، يف الفني َمذهبنا
من مستمدة قوية حرة تأدية الجمال، وتقديس الخري إعزاز من رسالته، الشعر يؤدي
إىل الشعرية املواهب تقوية املذهب هذا ونتيجة … آخر لفن تابًعا فيها يكون فال صميمه،
«إني املتوجس: القائل وأن يشء، كل قبل شعر الشعر أن نسمع نعود فال بعيدة، درجة
موسيقي، نسق يف ألفاظه تقع لم وإن شاعٌر شاعٌر هو الدم!» منه يقطر صوتًا ألسمع

شاعًرا. قومه يعده لم وإن منظوم سلك يف وال
يؤسف ومما مطران. ملذهب الطبيعي التطور وحده هو هذا مذهبي أعد أني وأكرر
املوهبة وال لذلك املؤهالت لديهم ليست كثريون عامًة األدبي وللنقد لنقدي يتصدى أن له
النفساني اإليحاء طريق عن ويؤثِّرون األدبي الجوَّ بجلبتهم يفسدون وهؤالء النقدية،
ال حتى أحكامهم، يف خلًطا فيخلطون أحيانًا بعضهم عىل أو النقاد خاصة عىل حتى
الناضج األديب أن متناسني باإلسفاف، املتزنة األعمال عىل الحكم عن معظمهم يتورَّع
واملتوسط العايل فيها أن السطحي الناقد يوهم آثاره ع تنوُّ وإنما يسف، أن يمكن ال املطاع
أن فحتم يعالجها، التي املتنوعة الحياة من مختلفة صوًرا إال تكون ال بينما واملنحط،
ولن وظروفها. وموحياتها تنسجم حتى واملوسيقى والقوة والروح البيان مختلفة تجيء

ص٦٩٧. ،١٩٣٤ سنة أبريل أپولو، مجلة 1
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جميع أخذ إذا إال — الناقد أهلية فرض عىل — منصًفا الشعراء من لشاعر النقد يكون
متماسكة. أدبية كوحدة الشاعر آثار

حسن محمد أمثال املصورين إىل ونظرنا الشعراء عن مؤقتًا صفًحا رضبنا وإذا
نزعة إىل يميل أشخاصه تصوير يف َل األوَّ نجد فإننا زكي، وشعبان سعيد ومحمود
بالفن سميته ما إىل الثاني يميل بينما املسترتة، وشخصيته املرسوم كنه تمثل تصوفية
إىل دائًما يحن األخري أن حني يف الحي، املجسم كالتمثال الصورة يجعل الذي التوكيدي
أن ويل ولك للصورة. البارزة الشمائل خاطفة نظرة يف يعطيك الذي التأثري التعبري
أن لك وال يل ليس ولكن نفيس، ويف نفسك يف أفعل املذاهب هذه من أيٍّ عىل نختلف
راجع تلك أو الطريقة هذه اختيار وأن بالعجز البارعني الفنانني هؤالء من أحًدا نتهم
نتفهم أن وبك بي األَْوىل بل الفني، الذوق يف اختالف إىل رجوعه بدل األداء يف قصور إىل
ملدرسته. أستاذ منهم فكل إحداها، إال تجتذبنا لم وإن واحرتام تقدير يف منهم كل رسالة
ألحكامهم ا حدٍّ لتضع عندنا األدب نقاد تنقص تزال ما التي هي السليمة الروح وهذه

وتهورهم. ولشططهم املدهشة
الجامدين املتعنتني بعض «قال الخليل): (ديوان تصدير يف مطران أستاذي يقول
بوارق من أن توهم باالبتسام، وهموا عرصي، شعر هذا إن الناقدين: املتنطسني من
أنه وفخره عرصيٌّ شعٌر هذا نعم، هؤالء، فيا السهام. وقع من أشد يكون ما تهم أرسَّ
بعبده، ناظمه ليس شعر هذا الدهر. سالف عىل زمانه مزية الشعر سابق عىل وله عرصي
باللفظ الصحيح املعنى فيه يقال قصده، غري عىل القافية أو الوزن رضورات تحمله وال
املطلع ودابر أخاه وشاتم جاره أنكر ولو املفرد البيت جمال إىل قائله ينظر وال الفصيح،
جملة وإىل موضعه ويف ذاته يف البيت جمال إىل ينظر بل الختام، وخالف املقطع وقاطع
وغرابة ر التصوُّ ندور مع وتوافقها، معانيها تناسق ويف ترتيبها، ويف تركيبها يف القصيدة
الوصف دقة وتحري الحر الشعور عن وشفوفه للحقيقة ذلك كل ومطابقة املوضوع
أعني وال — الطريقة هذه شعر أن هائب غري أرصح أنني عىل … قدر عىل فيه واستيفائه
جميًعا.» والخيال والحقيقة الحياة شعر ألنه املستقبل شعر هو — الضعيفة منظوماتي
بصداقته فيها نعمت التي الطويلة السنني مدى يف مطران أستاذي من سمعُت وقد
نعومة منذ نفيس به تعلقْت الذي املذهب لهذا والتفاسري الشواهد من الكثري وأستاذيته
متابًعا ُمَواٍت، طبع عن واالرتقاء النشوء توسع فيه التوسع عىل تدريجيٍّا وعملُت أظفاري
العرص تطور كما لغتي فتطورْت وتأمالتي، تجاريبي وازدياد ثقافتي ونمو سني نضوج
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تبًعا وتطورت وجرَّبت، وساحت وتعذبت أحبت التي نفسيتي وتطورت فيه، نعيش الذي
محدوًدا ذلك كان فقد والطبيعة، تجاوبي ذلك مثال العليا. وُمثيل وتعابريي أخيلتي لذلك
من ا مستمدٍّ بل النزعة تقليدي يكن لم ولكنه غالبًا، العبارة تقليدي األول، ديواني يف
األزهار هذه أحب نشأُت فإني (ص٤٩)، الخزامى» «أنفاس قصيدتي يف كما ذاتها الحياة
تبينت ثم بها، النحل افتتان والحظُت ١٩١٠ سنة منذ بها شغفُت التي النحل وأحب
القصيدة ويف بها. إعجابي فازداد صميمة مرصية أزهار أنها النبات علم يف أستاذي من
(ص٧٧ الفراشة» «حلم بقصيدتي تقارن ال ولكنها املعنويات إىل التطلع بعض املذكورة

فيها: أقول التي «الينبوع») ديوان من

��ِه��ي ال��شَّ ال��رَِّح��ي��َق ِم��نْ��َه��ا ِل��تَ��ْم��تَ��صَّ ��ٍة ِخ��فَّ ِف��ي ال��زَّْه��ِر إَِل��ى تَ��ِط��ي��ُر
اْل��ُق��ْرُم��ِزي َل��ْونَ��َه��ا تُ��بَ��اِدلُ��َه��ا َزْه��َرٍة ِس��َوى تَ��تَ��َم��نَّ��ى َوَم��ا
نَ��ْف��ُس��َه��ا ��ذَى َف��ال��شَّ ��ذَى، ال��شَّ َج��ِم��ي��َل ِم��نْ��َه��ا َوت��ن��ش��ُق َع��َل��يْ��َه��ا تَ��ُح��وُم
��َه��ا ِح��سُّ َزْه��َرتِ��َه��ا َف��ِإْح��َس��اُس َع��نْ��َه��ا ال��نُّ��وِر ِف��ي َل ال��تَّ��َح��وُّ َوتَ��أْبَ��ى
اْل��َع��اِث��َرْه اْل��ح��ْل��َوَة َف��َراَش��تَ��نَ��ا أَْص��بَ��َح��ْت ِب��َزْه��َرتِ��َه��ا َك��أَنَّ��ا
ال��طَّ��اِئ��َرْه َزْه��َرتُ��َه��ا ال��نُّ��وِر َع��َل��ى انْ��تَ��َش��ْت ِح��ي��َن اْل��َف��َراَش��ُة َوتِ��ْل��َك
اْل��َف��اِت��نَ��ْه ��وَرِة َوال��صُّ اْل��َح��ظِّ ِم��َن ِل��ِك��ْل��تَ��يْ��ِه��َم��ا َم��ا تَ��بَ��اَدَل��تَ��ا
آِم��نَ��ْه! ِع��ي��َش��ًة ِب��ِه َوَع��اَش��ا نَ��ْف��َس��يْ��ِه��َم��ا ال��تَّ��بَ��اُدُل َف��َص��اَن

∗∗∗
اْل��بَ��اِس��َم��ْه اْل��ُح��رَُّة َف��َراَش��تُ��نَ��ا َل��ْه��ِوَه��ا ِف��ي ت��ح��ل��م َك��ذَِل��َك
اْل��َح��اِل��َم��ْه َس��اَع��اِت��َه��ا َخ��يَ��اَالِت َوْه��ِم��َه��ا ِف��ي تُ��َغ��اِزُل َف��َدْع��َه��ا

تلقيُت كما مطران عن تلقيت والتي أعشقها التي الطبيعة وليدة هي األبيات فهذه
بأيرس آخذة األلفاظ، عرصية أسلوبها، يف متحررة وهي بها. إيماني وجداني صميم عن
يف االندماج كل مندمجة الخيال قوية ذلك جانب إىل ولكنها البيان، مذاهب وأصدق
العاملي، األدب يف شائع فهو املستحدث، بالتشبيه بالفراشة الزهرة تشبيه وليس الطبيعة.
يمكن وال صورتي، هي ومعانيها بأخيلتها الدقيقة املتشعبة املركبة الصورة هذه ولكن
ومن للطبيعة وعبادتي وخيايل نفيس صنع من ألنها فيها، نصيب أي لغريي يكون أن
االطالع حب نفيس يف غرس فقد ملطران، هذا كل يف أدين وأنا الحرة. شاعريتي توليد

74



أدبية دراسات

ثالثني يف واملراجع الكتب مئات شمل الذي العام اطالعي جانب إىل الطبيعة، سفر عىل
يزجيني الذي الفني االعتداد نفيس يف غرس كما حياتي، من لألدب محبتي سلختها عاًما

سجيتي. عىل شعري إرسال إىل هذا كل بعد
يل حق مهما النقد، واحرتام املختلفة األدبية املذاهب احرتام مطران من تعلمُت وقد
والجمهور للجمهور، ملك إنتاجها بعد األدبية األعمال فإن الخاصة، بآرائي أتشبث أن
الحق كل وللنقاد مختلفة، جد اإلنسانية والطبائع يقبل، ال أو عليها يُقبل أن يف حر
يجوز وال املؤلفني، حرية باحرتام نطالبهم كما حريتهم احرتام فيجب النقد حرية يف
من لونًا يكون أن ال األدب، منه يستفيد الذي املحض األدبي البحث نقاشهم يعدو أن
هذه، تعاليمه تطبيق إىل األدبية حياتي يف ُوفقت ولعيل النفس. أدب تخالف التي املالكمة

ومريدين. أصدقاء من تعصب َمن كثرية مواقف يف يل تعصب وإن
الجمال حب ألهمتني التي هي املستوعبة املتسامحة مطران نفسية أن يف شك وال
يف الحسن مواطن عن التفتيش يف امللحة ورغبتي الفردية وكراهية صوره اختالف عىل
ضده كان بل مطران به يؤمن لم األدب يف الفردية فمذهب ونظم. نثر من أقرأ ما كل
مجلة يف كتاباتي وأحدثها الكثرية كتاباتي تدل كما ضده زلت وما كنُت وكذلك دائًما،
عىل والحرص النفس كاحرتام نظرنا يف هو اإلباحية وبغض الغري واحرتام (أپولو)،
َمن مجهودات تقدير ينايف ال وإنتاجنا األدبي بمذهبنا فاعتداُدنا بسواء، سواء الكرامة
عىل أنحيت كما مطران أنحى ولذلك بها. واالستهتار إباحتها يسيغ وال مذهبًا يخالفنا
ينقلون ملن انتقاص يف بل تورع، غري يف وغريهم الفرنجة شعراء خواطر يختطفون من
يتأثر وأن يطالعه، ما يهضم وأن يطلع، أن عليه بل يطلع، أن شاعر فلكلِّ … عنهم
عىل نفسه يرسل أن وعليه شخصيته، يسقط ال أن هذا بعد عليه ولكن بهم، يعجب بمن
كانت لذلك وتبًعا املناسبات، ُوجدت حيثما بهم تأثر من بفضل يعرتف وأن سجيتها،
عندما بشعره تأثري مبلغ اآلن أذكر ال كنت وإن سيتون جربائيل الشاعر إىل إشارتي

إليها. املشار قصيدته إىل أهتِد لم فإني (ص٦٤) الوجود موسيقى أبيات نظمت
اآلداب يف نوبل جائزة حامل بوشكني الرويس الشاعر املثال سبيل عىل أخذنا وإذا
إنجلرتا يف شكسبري تأثر كما الغرب شعراء من كثريين بشعراء تأثر أنه يف جدال فال
عىل شخصياتهم تغلبت ولكن العالم، أنحاء يف الشعراء وعباقرة بل أملانيا، يف وجيته
ولقد بوشكني. الشاعر عن رسالته يف دستويفسكي به اعرتف ما وهذا النهاية، يف أعمالهم
فضل مرًة أنكر ولم مختلفة، نواٍح يف والرافعي ومحرم وحافظ وشوقي بمطران تأثرُت
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املجددين الشعراء عىل الشوقية املدرسة ثائرة ثارت الذي الوقت يف حتى األعالم، هؤالء
أشد يل تعصبوا الذين أصدقائي مجاراة إباءً أبيُت فإني نريانها، لفحات من الكثري ونالني
شعري عنارص عىل التامة وسيطرتها تجليها وازداد شخصيتي تجلت فإذا … التعصب
يف الحق كل يل بل بدعة، ذلك يف فليس عمري من الخامس العقد منتصف دانيت وقد
صورة هي منه صورة أو مطران مذهب عىل متفرًعا أعتربه الذي الحر ملذهبي التمكني

الشاملة. الرومانطيقية
زميله من موسيه دي ألفريد الوجداني للشاعر انتصافه بيف لسانت بالخري يُذكر
وكم الجمة. األدبية الشجاعة قوامه انتصاف وهو المارتني، الشهري الشاعر ومنافسه
الغرية هذه بدل الشباب شعراء مواهب فتنصف أمامنا، متكرًرا مثاله أرى أن بودِّي
هذه اإلنصاف وروح ونقاًدا. شعراءً والشيوخ الكهول بعض من نراها التي الحمقاء
آخر فضل فهذا األقل، عىل الخاصة دوائر يف مثيل أُنصف ملا ولوالها مطران، عند ملموسة
أخرى آثار من عامة البيئة لجحود كان ما بقدر شعري يف البهيُج أثره له كان ملطران

الثائر. شعري يف
ما أهم هي — الفنية الشخصية أقول أن حسبي بل — الحرة الفنية الشخصية
خصيًما، أم كان صديًقا غريي ويف ذاتي يف أقدسه أن تعودُت ما وهي مطران، يقدسه
يعد ألن أهًال فليس عداها ما وأما التفكري، خصومة الربيئة: الخصومة إال أعرف وما
أن وآبى شعري، روح هي الحرة الشخصية وهذه ويُنىس. يُزَدرى ما هو بل خصومة،
الثقافة وعىل الطبيعة عىل تلميذًا أعيش زلُت وما عشت فقد حريته، استحقاق عيل يُنكر
مستوى من بلغ عما يَرىض ال الذي الفنان نََهم وبني بنفيس االعتداد بني أجمع اإلنسانية،
الوقت يف ولكنه وبكرامته، وباعتداده بمذهبه يتشبث فهو مطامحه، تنتهي وال فني
ألوان فهذه السخيفة، الكربياء وعن الباطل االدعاء وعن الشائع التصنع عن يعزف ذاته
األدب عىل ا رشٍّ كان إال بها أحد ابتيل وما الصميم، األدب روح تعادي التي التزوير من
من الطراز هذا إىل إال عامة األدباء بني اآلن املشبوبة الدامية املعارك ترجع وما واألدباء.
انغمسوا ممن ومعظمهم وآثارهم، وذكاؤهم مكانتهم بلغت ما بلغت واألدعياء، املتصنعني

األدبية. موازينهم وعىل ضمائرهم عىل طغى انغماًسا السياسة يف
األدبية طفولتي إىل يرجع ألنه عميق أثر هو شعري يف مطران أثر إن القول وصفوة
فهو أعمايل يف اآلن متجليًا األدبي استقاليل كان وإذا حياتي، أدوار جميع يف ويصاحبني
ذلك من الصبية نفيس ترشبتها التي الفنية للتعاليم الطبيعي االطراد يمثل ذاته الوقت يف
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وإىل الصبا آثار إىل ناظرًة الوفية الكهلة نفيس عليها تحرص زالت وما العظيم، األستاذ
والعبادة. بالتقديس الشعور أشبه هو عميق بحنان األول معلمي
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